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कृप्णयजुरैदीयं तैत्तिरीयारण्यकम् । 
-----^~-=<~=+ ^ 

( त्र -शीक्षोपनिपत्संश्कसपषमप्रपठकस्याऽऽरम्भः 
प्रथमोऽनुगक् 1 

-(क्ोयागीश्ला्याः सुमनः वथीनामुपने । 
य॑ नत्या कृतकृत्याः स्युस्ते नमामि गनाननन् ॥ १ ॥ 
यस्य निश्वपनिते यदा ये वेदेभ्योऽचिं जगत् 1 
निभे तपरं वन्द विद्यातीर्भमरेश्वरग् 1२॥ 

तत्कट्ेण तदरूपं दधदूञुकमरीपतिः | 
गदिशत्छासणाचार्ु वेदार्थस्य प्रकाशने ॥ ३ ॥ 
ये पूरवोततरमीमाते ते भ्या्पायातिपमहात् ! 
षदः प्रापणानार्ो वेदार्थे बच्पुद्यतः ॥ 9 ॥ 
स्यास्यातः पितृमेषान्तः कर्मकाण्डे नयैः स्फटम् । 
अभोपनिधदं -यायि््य्मे बददद्धये ॥ 4 ॥ 
अत्रं ध्ुपनियच्छब्दो अहमविदैकगोचर । 
तच्छव्दवयवायेस्य विद्यायामेव पेभवात् ॥ ६ ॥ 
उपोपप्गैः सामीप्ये तस्मतीनि प्गाप्यते । 
सामीप्यात्तारतम्यस्य विश्रन्तेः खासनीक्षगत् ॥ ५ ॥ 
त्रिविध. सुद्विधात्वर्भो विद्याया भविप्यति | ५ 

श्रीमत्सुरेधराचर्यर्िस्वष्टमिदमीरतिम् ॥ < ॥ 
्उपनोयेम पामानं बक्चापासतदरवं स्वत 1 
निहन्त्यविद्यां तजं च तस्मादुपनिपद्मेत् ॥ ९ ॥ 
निहद्यानरभगृणं खाविया प्रसक्ता परम् । 
ममयत्यलपमेदमतो योपनिषद्ेत् | १० ॥ 
भबृदिरेदूनि.पोपांलन्मूलेच्छदुकत्वतः 
यत्तोऽव्ताद्गेदधिद्या तप्मादुपनिपन्मताः, इति ॥ {१ ॥ 

+ भस्या एय साहितिकोपनिषदिद्यपर नाम ; + दत आरध्य सप्तमादटमनवनेतिप्रपाठ्दनि- 
तथमाध्यमेय विदारण्यक्विरविततैत्तिसीयोपनिपदीरिसरए्ययः भतिद्धम् 1 

स. तीर्थम" {२ क. त. प्र चोप । 



४५४ शरीमस्सायणाचायेविरचितभाप्यकषमतमू-- [प्रप ०७भनु° १, 

यपोक्तपिचहितुः्वाडन्थोऽपि तभेदः । 
भवेदुमनिपन्नामा छङ्गल जीवनं यथा ॥ १२९ ॥ 

तच्र-विषयः कः फठं किं कः सबन्धः कोऽपिकारवान् ! 
इसपकाद्सनियय् चतु्टयमुदरीयते ॥ १६ | 

अनः्यलभ्यो विषय इप टि त्िपयस्य रक्षणम् । ओपथविशेपत्रहमचारपुशषव्य- 
निर्णयादौनामायुरवदग्पोतिःालन्वाकरणादिभिरेव रभ्यत्वात्तदिपयत्यं दम् । 

अवापि तद्दुनन्यरम्यमदधेतम् । न सकवकतमुमत्वं वेदामत्यतिरिकेन केनयित्म. 
मागन ठम्पते ! भागान्तरे नाऽऽप्नायते--“' नविदविन्मतुते ते बृहन्तम् " इति ।* 
अनया श्या था वेदव्यतिरिक्तं ्रमाणे निषिध्यते तथा क्षियन्तेणोपगिपयति- 
रिक्तो पेदभामो निषिध्यते । तथा न वाजसनेपिन जामननि--तं तीप 
निषदं पुष्पं एच्छमि " इतति 1 उपनिपत्सेवाधिगत ओपरनिषदः । यु मनन्तरेण 
गम्यत्वं मन्यते स प्र्टम्यः । किं प्र्पनेणोतानुनानेनाऽऽहोलिदागमेनेति । अगचऽपरि 
कि बर्न प्रयक्षेण वा मानतेन । सत्र वाहप्रयक्षनिपें तवकाराः अम. 
ननि--“ न वन च्र्गच्छति » हृति । तत्नोपपात तैचिरीयाः करटा; व्ेताश्व- 
तरााऽऽमनन्ति-- “न सृदशे तिष्ठति रूपमस्य न धक्षपा प्रयति कश्चन्” इति । 

सेष्टगे प्त्यश््रुमस्य परमात्मनो रूप नीखपीतहघ्रायाकारं न तिष्ठति प॒ मिद} 
अततः कथिदेमि न्द्यादिर्तम्बास्ते जगति पर्वमानो जन्पुरेनं परमात्मानं चक्षुपा न 
प्रयति । चक्षपो रुपकपिपयत्वयं स्ा्ननीनम् । तैधिकानां पामराणां चात्र पिप 
वादराभायात् ! सथा र्पराहित्याचसरर्विपयत्वं नास्ति तथा पाम्दादिराहित्याच्छोष।- 
दिषिपयत्षमद्रि नातीति कठैरान्नायते--“ अश्व्दमस्पशीमरूपकरपयं तयाऽ 
निलममन्धयष्च यत् + दृति 1 तेसा चाक्चप्रह्यक्षदिपय आत्मा } मानतप्रयक्षमपि 

कीदशमिति यक्तव्यम् 1 कं ममाऽऽत्या भद्रतेन इत्येकस्पगुाहं भनृष्यो नाहणो 
नरह्मचौरीलेवेरूममयवा मदीयोऽय देदो देदस्याहं स्वामी वधुरादीन्धियेततीत 
यागद्ोद्धियैरमिवदनादिकियायाः कतौ मनत्रा सुखषटु्तथोमे्तिा धमौधीर््पा 
स्वगीनरकयोर्मनेत्येवरूपमाह्यचितस्लयं क्षानमनम्ते व्रठैवमेवाद्वितोयपरटमिव्येवेह्पम् । 

नाऽऽययः । तस्य गौगात्मविप्यत्वेन भुल्यासततत्वगोचरत्वामावात् } त्रिविधो 
ष्यासा । गौणासा मिष्यात्मा मुष््यातम्। चेति । यया धिप्रिषः द्विहलदत् । तथा| 

एिददेव्द्योमेद पटयनेव सिंहगतकौर्यशोर्यदियणानां देवदते पद्धापासिरोऽप- 
मिति व्यन्हरतति प्रोऽथं गौणः र्हः 1 अण्ण्ये मन्दाग्धकोरे धावन्तं हरिणं 
दषा अन्त्या प्रहाऽपमिति निष्ित्य विभेति सोऽय निय्याद्विहः | भहि 

१. ग. "तिकि 1२ क, स नीर पीनं टदस्वर्दर्पादा" 1 3 मः र, "यारथेवं* १ 



छिपा ०५अवु ०१] कृप्णयदुर्यदीयं तेततिरीयारण्यकम् 1 ४५९ 

` स्ीताठोकमध्यरतिने गनं दद्रा िंहोऽयमिति प्रतिपद्यते पतोऽयं सुरथः हः 1 
एषं पएत्यत्न राजा भद्रतेने खस्मादधेदं पर्यन्नेन धनरक्षणादिस्यं खकीयं गुणं 
रक्ति्तवलोक्य मम्(ऽ5त्मा भद्रेन इति भुदधेऽदोऽयं गीगात्मा । नापि द्वितीयः 1 
सहं पतष्य इत्यादिशरत्ययस्व देहगोचरव्येन मिथ्याश्पविषयस्वात् । द्विषात्वायाःका- 

रतादात्म्याममदुप्यत्काठया महाजातिः । विरिष्टमातापितृजन्यत्वगम्या ब्राह्मणत्वा- 

रुाऽषान्तरजापनिः । उपनयनादितत्कारगम्यो ब्रह्मचारित्वाश्रम इत्येते स्शृ्देहः 
घर्मः 1 स्य्देदस्य वानासमत्वं॑चावीकव्यतिरिकानां स्वपामपि प िकानामवि- 
मदम् । तस्तादासदेहयोविचमानस्थेव भदैस्य प्रतीत्यभाषादरहं मतुप्य इति प्रत्ययो 

पिष्यत्मव्िपसः । इदं च देहस्य मिय्यात्मत्वं प्राणमयफोश्षावतारे प्रप्चपिप्यो । 

"नापि वीयः । तस्यापि ठिद्रदेहविषयत्वात् 1 तथा हि--अयं देहो मदी दृतयेषं 

" खस्ामिमावः प्रतीयते । तच खं देह आत्मा तु स्वामी तयोः कर्मनिमित्तः संषन्पः । 
कर्मणां च पृण्यपापरक्तणानामनेकःषात्तदनुपरिणोषाववदेहानपययिण गृहात । 

एतरेवाभिप्रे भगवतोक्तम्-- 

भवृततांत्ति सीणीनि यया विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि | 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नानि देही? इति । 

तस्य घ देटमदणप्य कर्मनिमित्तत्वं भ्येताध्चतरा गामनन्ति-“ गुणान्वयो यः 
फठकर्मृकती कृतस्य तप्येष स॒ षोपभोक्ता । पर॒ पिश्ररूपल्िगुणकतिव्मी प्राणा- 
पिषः सचरति स्वकर्मभिः" इति ! सत््वरजस्तपोगुणिरन्पयो यस्य जीवात्मनः पतोऽयं 
गुणान्ययः । फक षुएदुःललूपं त्य च कारणे पुण्यपापर्पकर्मणी तपोरथ॒कर्ती | 

प्रस एतस्मेष केण उपभोक्ता न त्वन्यस्य । कृतानां च कर्मणामनेकत्वा्तदनूु- 
परेण बेहस्यीकारादयं विश्वरूपः । मुणययवरोन मा्गेनयगामित्वात्िवत्पी । 

पत्वदणाशिकेये तति यमतरियमादय्ा योममम्यघ्य स्रुणव्रह्ौपापान उत्तरमार्भ- 
णाधिरादिना चषक प्रप्नोति । रनोगुणाधिक्ये सति काम्यकर्भाणि च्योतिष्ो- 

म्नयवृषठाय पूमादिना दत्तिणमाेण स्वग्यं सोमलोकं प्रकनोति 1 तमेगुणापिक्ये 
प्रति महापातफोपपातकानि एत्वा नरक्दोक वरतीयमा्ेण प्राप्नोति । इत्पं 

प्राणानयमपिपतिरमोवात्मा स्वकीयैः कमभिमीगैधये तंनरति 1 तस्य च जीवस्य 
घ्रूपं सत्रैवाऽऽ्नातम्--* अङुष्मा्ो रनितुरयरूपः सेकल्पाहंकारपमन्वितरो 

पः । बुदगुभिनाऽऽत्मगुणेन चैव आराम्रमाघ्नो ह्यवययेऽपि दए » इति । हदयपुण्डरी- 
कृमषुएपारिभिते तम्मध्ये स्यवस्पानासनीनोऽप्यटु छमा; । ददि केषर लेति 

प श्कोपाषः । न. "शुग ॥ 



॥+ ` श्रीमर्मरायणाचार्यविरचिताप्यसेतम्-- {पषा०७२ब्०१} 

शु्यन्तरादस्य देदयेऽवयानं दरषटव्यम् । मनुष्याथाऽऽविद्वदङ्धनापिमोपारं 

कदानिदात्मानमहमयमिदयवं हसेनाभिनीय प्रदरीयन्तो हवयदेदमष 
सपन्ति न तु दिरृष्ठपादादिपदैशम् } जतो रस्तिमदाकादिनानाधिषदेदर्वारितेन 
संकोचविका्युक्तस्यापि जोवस्य हदयप्रिमाणमुपघयष्टमातत्वपुच्यते । त भ 

र्शः । चया पूरैः खगण्डटप्रकोदानाय गण्डटत्यतिरिकनाघं दीपकं 
नापिते तथा जीगोऽपि चेतनत्वा्ाद्मावयोधनाय नान्यः्ताषनमपेश्ते ¡ नतु चभु- 

राचपे्ञराहिेऽपि मनेपेजञा दिते { शवम् र्वा दःलीलयादिपव्दन्पषट्र्य 

ष्यानपूर्फत्वात् ! यद्धि मनपि। ध्यायति तद्वाचा पदति" इतिशुत्वकतृषिवकषितपूषिका 
पान्दभदृत्तिरितिसान्रङद्धिरुद्धोषणाच्च 1 भधैतेवं शब्दरव्यवहारो ध्यानपूर्वकः } तच 
ध्यानं पूर्तत वाच्ये वलतुनि चोग्वरब्दप्रयोननयिव प्रवते ! पूषमपरतीते यपत. 
तादृशः शब्दो योग्य इति निर्भतुमशनयत्वात् । एवं पतति नहषु घटादिषु प्रवते मनः 
भभम वु स्फोरयति । पथय शद ध्यायति । ततः पुमानमिवदति । चैनम्पा- 
रमनि स्वत एव मात्तमनि एब्दविरोपतियगनयिष ध्यानापिक्षा । न तु सकोदणाय। 
सन्यपा ध्यानवृत्तिहितेपु सगेषु मृिमूर्यागरणेम्यः सासानुमषृते धैकषप्पं न 

स्यात् । एोकापतु मदैव वैरक्षण्य प्रतियन्ति । वस्पाजीवारमा ोकट्पवहरि स्वपर 
पादरात्वद्रनवु्यरूपः 1 एतेदेवपिप्य वाजसनेयिनः समामनन्ि--"कीतिपरारमरे 
पेन पिनानीपात्" इति 1 त च मोवः सकर्माट् पादस्यो परमन ्यवहरपि । प्रया. 

पतताध्यत्विनशधरत्यादिदोपैरापो नीनिऽपि गृषसेघादौ तात्काविरोपभोगामा्ं चर 
समोचीनमिदं गृदािकमिति फल्यं पेतः । तम्प च गृहेरहं खामेत्येषधमिम्- 
नोऽहुकारः । अन्तःकरणप्येदमाकारः धृति्बिदवाऽटमाकारा पृततिस्वमुषरा तती तनि 
एव वृत्ती { पयाऽपाददचेव्िपययाह्ल्याददटयुतेशर एाटमेदेन पुनः एनरधृततरमिच्छित्र 
व्यवहारः प्के । वस्य न ज्यद्नृधिदनिरामरलमृच्यते । उदधरुगिनाऽ्त्मगुणेन 
दय आरा्रमात्र इति । ठयोदयरूपो दुदधिगुंणः । जहेवती च सुप्तौ यो प्रये च 
पुनरेनि { स्वय्रगाश्चाङरमनो गृण. पच मर्मद्छनेनोपक्नः | एतेन रुण 
द्येन युचः । सारपरमाध्रः पिका मदीतदनादाय दण्तनि न्यापिनिः पमन 
शारा तस्या अपरं याञ्यन्तमुद्मं तथाठयपप्यिमूषमोऽन्यया नादीप्यपरनिरृददमेना- 
राकमात्तोऽयमीछो जीवात्मा पमात्सविह्तयाऽनते निदः सऽपि ध्रानिमिरद्ट- 
अघ्तुपा स्समिवादेधन्धयेननदमूतः ! व्य्रयश्स्यापि सान्ट्वयवरादये्यलापानेनातु| 
भूमं इ्युच्यने । ददद ओवम्य मारमप्रचतस्वन् 1 यद्यपि परिन्भदमग्ाष्मलादिवि-! 

१ ग. ह्टव 1 २क. द. ग. व्लेदष् दय पदवी # च. वज ५, 
तिकि) पप. "वस् १७, 
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येकः शाखहृतस्तथाऽपि जीवचरूषमां परवरप्यहमित्यनुभूयत एव । तस्य च जीवस्य 
खीप्वाद्रिनातिनं खामाक्रिको । कितु स्यखशरीरोपायिक्ृता । 

एतदपि ततरैयाऽऽस्नात्-- 
प्नेव ली न पुमानेष तरव चायं नपुकः} 
. यथच्छरीरगादत्ते पेन तेन प युज्यते, इति ॥ 

तत्त्नास्ना व्यवहियत द्यः । किचाप्य कर्वात्मनः स्वस्पं भतरेये अपि स्प 

मामननि-- “भसति ल्वन्योऽकरो रतातमारूयः । योऽये पिताक्षिः कमैफैरामिपूय- 
मानः सदरस्ोनिमापयते" इतति “अवाची वोध्वा वा यर्ति दवरमिभूयमानः परिधमतिः 

दति 1 पूर्वन धतत वा एष शद्धः परतः इ्यादिनोक्तो यः परमात्मा तस्माद्न्योऽवसे 

-निकृषटोऽसि पत च पूतात्मार्पः 1 पुक्ष्माणि पृ भूतानि दिद्गदेहस्पेण विन्नियन्तेऽयःपि- 
प्ठेऽभनिवलिद्गदेहे चिदात्मा संक्रामति । अतोऽयं टिद्देहो भूतासोत्युच्यते । प्र च 

, सिताः सखदुःतर्सेः पुण्यपापकर्मकडेरमितः पराप्यमाणः सयोनं व्रा्णादिरूपा- 

म्नि शृरादिरूपामापद्यते । एवमवानीमधमां नारकी वा गतिसूर्धवाृत्तमां स्वगे. 
ङ्प पा गतिमापदयते । दैः शीतेत्गमानावपानदिल्तैस्िरत्कियमाणः पुनः पुननी- 
यमाने स्रियमाण्य परिश्नमति । तस्य भूतासनो दिद्भदे्थानत्वात्तस्य च वृषे" 
हवनििध्यातत्वात्द्धोधकेनाटं कतौ भेोक्ते्यनेन मानपप्रयक्षेणापि न युख्यात्मल(मः । 
फत्रीत्मने विज्ञानमयस्य मिथ्यात्वमानन्दमयकोशावतारे प्रपश्वयिप्यते। ननु ममाऽऽत्मा 
भद्रे दृत्यनेन चाऽह गनुप्य इत्यनेन वाऽहं कती भोक्तत्यनेन बा रुरुयात्म- 
छ्ामो मा मूृद्ररं ब्षेखयनेन तु मान्तप्रयक्षेण मुरूपालमखम इति चनूर्भः पचोऽस््विति 
लेत्तत्र षक्तर्यं कग न्रह्मशठ्रेन सगुणं नल्न विवक्षितं करिवा निर्गुणं बघनेति । सगु 
णतेऽपरि फ प्राथमिक्ोऽहं चदेतिभरययो चहमणि प्रमाणं ध्यानाभ्यासतजन्यो वा | आधे 

ततस्य शाल्ञनन्यत्वान यत्वफेऽनरनीकिः । नानततप्लकसनानेण गवत्व भ्मीतपे 
प्रयक्षतवप्रतङ्नः 1 द्वितीये ग्रतपुनप्तज्ञात्छ्ारवद्भावनाजन्यतवान्न तस्य प्रामाण्यपसि | 

अत एव बातिककारा जहुः-- 
माविनानं फं यत्स्यायच स्या्तर्मणः फलम् । 

म तस्स्थाघ््विति मन्तभ्थं पण्यद्धीपगते यपा" इति ॥ 

निर्ुगव्रघाणे तु यः पराक्ातकारस्तस्य मान्प्तयज्तवेऽपि शासपूर्वकत्वादागण 

एषान्तमीवः 1 तस्मान्न प्रयक्ेण वदात्मदामः । नाप्यनुमानेन तामः संमति हेतु 
द्न्तयोरमायातत् ! जत एवामूतदिन्दूपनिपदास्रयते--“ नििकल्पमनन्वं च हेषु 
दृ्टन्तवभितम््' इति निरभमैकत्वात तत्र हेतुः संभवति । अद्वितीयत्वाच न दृष्टान्तः । 

१य.घ. श्या विरपा 1२ षृ. श्योऽपरो 1 ३१. न्नयोऽपतेऽ्' ! प. 'न्योऽपतेनि'। 
भद 



दय श्रीमत्सायणाचायेविरविताव्यसमेतम्-- (मपा०७अतु° १] 

नतु जनप्ादिसत्रे माप्यकारा अलुपरानमद्वी चः । सतु ठ वेदूनगक्येषु जगती 

मन्मादिकारणवादिषु तदभ्रदणदाव्वीयानुमानमपि वेदान्ताद्यानिसपे प्रमाणं चैव 
निवायैतेशरुत्येव च तेफस्यम्युपेतत्वात् । भ्रोत्यो मन्त्यः इति श्रुतिरिति । नैष 

दोपः | बहमणि प्रमाणं बेदान्ताक्यान्येव पु्यवृद्धि्छास्थ्याय त्वनुमानमप्यद्धिविति 
माप्याभिप्रायः 1 तत्रानुमानमारोपितौ हेतुद्टान्तादुपजीव्य प्रकते । ब्मप्िद्धिरमि 

तपक्िवति वेच । तद्विोपातिदधे. ! लित्यादिके सकर्तृकं का्थलाद्धसदितयवुमाते 
नेश्वरमाघ्रप्ति द्वावपि स्रलज्ञानानन्ताद्वितोयत्वलक्षणो विकेपो न त्िध्यति । त्मान्नातु- 
नेनापि नह्यामः । आगमेऽपि कर्मकाण्डस्य पाध्यपतावनभावयोधमाधपर्यवप्ताधि- 
त्वा्न तञ त्रह्लामशङ्काऽप्यन्ति । 

ननु ब्रह्मपिद्धिकाररवमकतम-- 

५ स्मत्ययवेये च ब्रूपे ग्यवरिथते । 
प्रपश्चस्य प्रविटयः शब्देन प्रतिषद्यो » इति ॥ 

युकं चैतत् । सचिदरानन्दरप हि वघ तथ प्रमाणैः परमीयमणेषु सर्वेष्वपि वलतषएु 
सत्सं मानमानम्दू(लदनं) च विमतो वष परवपरत्ययतेदम्। बम् ) पपरपश्चमेव बह्म 
सैः प्रलयेयते । न रूपरममन्धादिषिपयायद्त्यज्य व्रादयः छद्धं तत्व 
गूहन्ति । अन्यया गुरुशास्नसेदयेभेव त्वे जना मुच्येरन् । पुर्पार्थु निप्प्पश्चत- 
छवेदनदिव । पटोयद्ररतेन वु शेषु तत्र ततर प्रप बद्मोपन्यस्यते | तच पुर. 
पा्भूतनिपपच््रपयेदन पाकेगैव जन्यते । त्रपि तैरेवोक्तम्-- 

¢ प्रिीनप्रपयेन तेष्रमेण न गोचरः} 
मानान्तरस्येति मनमाश्नधिरनिवन्धनम् " इति ॥ 

तप्मादद्धितीयव्रह्यातततचचमनन्यटम्यत्वादुपनिषदरो विषय इति प्निद्धम् । एतदेव. 

म्प्य मगवान्वादरायणः सूत्रयमाप्त--"श्लाखयोनित्यात्",[ १-१-३ } इति । 

तप्य च सूत्रस्य द्वितीपबर्णते योनिरब्दस्य ज्ञपि 7रर्णत्वम्पः | ततः शराद्प्रमाण- 
स्वायिन्युत्तम् । तेत्रायं न्यायसंग्रहः-- 

“भस्दयन्यमेयनाऽप्यस्य किव येद फमेयता 1 
पटवस्सिद्धवम्तुत्वाद्रसान्येनापि मीयते ॥ 
स्षटिद्रादिदिव्यान्नाम्य मन्तयोग्यता 1 
ते त्वोपनिषदेदयादी परोक्ता वेरैकमेयना" इनि 1 

१ सन्निप । दप. वेन ३क दमन्मि १ रग. तेनासि १५. यनद 
६. “चस 
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कौ विषय इत्य्योत्तरमुक्तम् 1 
अथ कि फलमित्यध्योत्तरमुच्यंते--उकूिपयस्याद्धितीयत्रद्मासमतहयाभित्यक्ति; ` 

पार्षतम् । वय दृहदारण्यके दर्दितम्--“ आत्मन्येनाऽऽमानं पयति प 
. मात्मानं पश्यति" इति । पूर्ीकतो यो गौणा पुत्रभ्लयादिर्म च भिय्याल्मनै स्येह 

इद तेम्धो व्यतिरिक्तः सांस्यादिपतंमतः पुराथिष्रपः सा्षो मृष्यात्मा तस्िनन- 
वाऽऽसनि नगत्कारणे-परमात्मानं वेद्रान्तमहावाक्येन पदयति । आात्मन्वात्मानामि- 
त्याधारपेयमेदो र्यः शिर हृतितदेकभिमिननेन स्तन्धौपचारिकिः । जीवात्माममेव प्- 
मासन वेदान्तपहायाकयैः पदयतीत्ययेः ] परमात्मा हि परस्य जगत इश्रदानिम् । 
न ष्युपादरानव्यतिरेकेण कार्य विचिद्वस््स्ति । मृत्पुबणीदिव्यतिरेकेण षट्ुण्ठलादिष- 

स्ूनामदक्षेनात् भतो जगत्कारणं परमात्मानं खात्मतवेन पद्येजगद्पि सर्व लात- 
, सैव परयति । . न्यापनैरोषिकादिशात्ाि पिध्यातपन्येव कर्तवदियुक्त उपक्षी 
णानि । स्यशषाल्नं यद्यपि चिदात्मनि मृष्ये भवतत तथाऽपि तावत्येव पर्मव्तितम् । 
वेदन्तास्तु तस्य मुख्यात्मने -ईश्वरत्वमरेषनगदरुपतवं च प्रतिपादयन्तीति पिरोषः 
एतादृश्द्धिती यत्वबोषः प्रपेमफलम् । तद्धोधादृष्वैमविद्या निके । एतचाऽऽयर्मणि- 
कैरास्नायते-- “एतयो वेद निहितं गुहायां स्ोऽवियामन्थि विकिरतीह न्ध" इति 1 
गुहा बदधि्तप्यां निदितं साक्षितवेनावियततमेतद्भदयात्मतत्चं यो वेद स॒ पुमानिह देहे 

` पृ्यमान एव प्नवियरग्ररिथ विशेषयति । हे सोम्येलयङ्किरा गुरुः शचिप्यं शौनक^तेभोध्य 
रते | यया रेके प्ताकस्येन राटुभ्रलाधन्द्रमाः स ़ीयोग्ज्वरत्वस्याऽऽच्छादिततवेन 
स्वथं मलिनोऽस्बरे माप्तपानो राट चावम्तयंेन राहुणा तादात्म्य परापत इनापमाप्तते। 
एुपैमयमद्वयानसैकरपश्िदात्मा स्वयमनादिरूपाविद्यापरडेनाऽऽ्वृतः सेन्रद्धितीयल- 

स्याऽऽनन्ैकरप्ततवस्य चाऽऽ छ[दितत्वेने वहुविधद्वैतरूपेण जगत्ता युक्त) टुःसी सख्रचै- 

तन्यन स्वात्मानेमविद्या चावभाप्तयत्तवियया तादात्म्य प्राप्त इवाहमत्त इकर 

व्ययष््रति 1 प्ोऽयमेकीकारोऽविद्ाग्रन्थिः ¦ स्त च बोधेन धिकीर्णो भवति | यथा 

राणा विषुकतं॑चन्द्रगण्डटमुर्ययरं भाराते तया नोधेनाऽऽच्छादिकायामषियायां 
निदृत्तायामद्भितीयत्वमानन्दैकरतत्वं चाञऽविभेवति. । तदिदमधिचामन्येविकगीत्वम् । 

अयोवार्भः पुराणेऽपि स्पती -- 
५ तर्यविधां विततां हदि यसतित्निवेरिति ¦ 

योगी मायाममेयाय तसम विद्यात्मने नमः " इति ॥ 
एकस्यैव मावररूपाज्ञानस्य स्वाश्रयं प्रत्याव्रकत्वाकःरेणादिधात्वम् । विचित्रका 

यननकसाफिण मायाखम् । अतोऽविद्याया इव मायाया अपरि तचचत्तानं॑निततै* 

१. सख्यं शा".२८. घ. मे फः ॥ ३. च्वमद्रः | 



४६० श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाप्यस्मेतम्-- (षा ००मतु० १} 

कम् 1 त्तरसखविदो नाद्धितीयानन्येकरप्खयायः कदाचिरप्यानिये । नापि जमा- 
पदिक गूतम्कारमुत्पथते । एवमविद्यामन्यौ पिके सति ततो ददयथ्य्यादयोऽपि 
निरववन्ते | 

तदपि तमेवाऽऽन्नातम्-- 
“भिद्यते टदयत्रन्थि्छिचन्ते सवश्चयाः । 
सीयन्ते चास्य कर्मानि तक्लिन्द्टे पराकः ईपि 1 

परमृ्छृषटं जगत्कारणमन्तानमप्यवरमवमे यस्मात्परमात्मनः पोऽयं परावरः ॥ 

यद्वा परमापाववशेति परावरः पवाक इद्धः । परावरे तश्िन्परगातगनि पर्षा 

त्करते सति हृदयम्रत्यिभयते । हृदयमन्तःकरणे छिक्वशरीरं तक्चैतन्यच्छ)याग्यापतत्नेन 

चेतनप्रहं केति प्रतिमा्माे वर्वदाद्चे प्मीमांसायां च पुख्याततेनाद्गीषतम् 1 
वेदान्ता स्ेहवन्भिथ्यासरूपं तेन द्टरयेन सह विदानन्दैकरतस्याऽऽत्मनो 
योऽयमकीमावधमः सोऽयं दद्रयमरत्यिः 1 अज्ञातघ्य शरुक्तिरपत्याऽऽरोपितेन रजतेन 
मरह यथेकीभावसतद्ुरवाखोपदेशरहितः सर्वेऽपि जन्तुरक्तानापृतेचिदानन्धैकरतम(- 

स्मतं सुक्षमपतकायं कतैत्वादिधमेपितं दये च विवत्तुमशकतुवनेकीछलयाहं पर्त. 
तप्सरूपविवक्षयः व्यवहरति । पोऽये द्दययन्यि्क्त्वदश्चेनेत भिचो विवि 

च्यते । न च तत्पिदोऽपि यथापूरमहं करणि व्यवह दृश्यत इति वाच्यम् । 
सल्यपि व्यप्र यथापूतरत्वामावात् { अत एव श्रीमच्छारीरकमीमा्रायां भगवः 
द्धाप्यकरारया आहुः नावमतेव्रद्नात्ममविस्य यथा पु्ारित्वम् । यत्य तु यथा- 

प तपतारिष्वं नापताववगात्र्स्ममावः" इति । 

उपदेयसादर्याभप्युक्तम्-- 

५यात्मज्ञस्यापि यस्य स्यद्धानोपरादानततामत्तिः । 

न् गोलैः स्र विक्तेयो ा्तोऽप्तौ चणा शरुषम् ” इति ! 

अह वर्वििव्यवहरसतु चिदात्मानं बुद्धा विदिच्यामि कुं शक्यते । अहशन्दा- 

ध्य टदयस्य तजि्ठककतवधर्मस्य स((नश)विथमानत्वात् । 

एतद्षि सादस्यापमिहिवम्-- 
५अहमित्यात्मधीयी च म्मेलात्सीयधीरपि । 
अर्मशूये यदम यस्व प्न आसन्ञे पयेतत" इति । 

चिदात्सखदयये्तादात्यन्नमर्मः पूतिदधोऽयलेनर्थिन धन्ये केवरददयवि- 

भग. च््छाययान्या ।३क. ट. नश ३९. फ. द. वेक ।*य. पूत 
५क. त. द. "पूत । 



[पा०७अब् ° {} छृष्णयङुर्ेदयं तचिरीयारण्यकपर् । ४६१ 

व्षपूर्विके इत्य्मः । न हि भरमहेतावनियायां निद्त्तायां निरहतको श्रमः सैम्रति ; 

न सु खमे काशौ प्रयर्भमर्मे गतया भबुदधः पुर्यो निपुणतरेऽपि परेयुः पुरत 
गनत ्मुमवति ) तप्मराङ्दयमन्यिभेदो निघः तदधः । ददयम्रन्भो भिन्ने सति प्रप. 
संशयारिञघन्ते । अयमात्मा स्पृदेदद्पो वा पू्षाद्रेहरूपो वा ताम्यामतिर्ति 
साऽतिरिक्सेऽप्यएुपरसिमणो वा मध्यमपरिमाणो वा सर्वगतो वा ज्डधो का द्रव्यवो- 

पासलफो बा चिदु भेशररद्न्यो चेश्वरे एव वा प्रपञ्चः सयौ बा मिथ्या वां उमोकत- 
साधने काणि चा ज्ञानं वेव्यादिका अनन्ताः सैश्षयाः छवुद्धिदोपनन्या बहुविध. 

साभ्यातिनोतपादिताय सदि्तेरपूवतति । ते सयेऽपि ददयञन्यिूकाः । गप्तति 
ददयम्न्धौ सुपुतिमूखप्तपाधिषप्वदसीनात् । तथा जरगेरणेऽप्यद्धितीययिदरानसैकसमा- 
तमानमनुभवतोऽन्तरनिपुणप्य ह्दयमन्थिरहितस्य शा्षसहसैरमि न ते सेशया उत्पा. 

दयित शषयन्ते 1 तशयेपु च्छिन्नेपु ज्ञानस्य फटभ्रतिन्धरेतवभावादागामिनन्मक्रार- 
णानि पूर्वीनूठितानि पुण्यपापरूपाणि सर्वाणि कर्माण्यपि क्षीयन्ते { चथा गृह्य 
वृत्तानि देवधिपितृपेमन्धीनि श्ीण्यणानि सैकिका गृरकषेनादिविवादाः पारिवराञ्ये 

सति निवर्तन्ते तद्वत् । युक्ते चैतत् । क्थीसनिष्ठानि हि कमणि । घ॒ च पैतचरत्मि 
सावचिदालाना सरेकीभूतलावतकर्माणि विदरासानं पशन्तु । विवेमेन त्वपाहते 
प्ीपमतवन्ये कथं नाम तामि निदात्मानं सेदशेयुः । 

एतश्च भगवता विस्पष्पुक्तम्-- 

५अपिष्ठानं तथा कता करणे च एयमिषम् । 

विदिधि च ्रथक्चेष्टा दैवं मेवाच पश्चमम् ॥ 

्शरवाथ्योगियस्कमे प्रारभते नरः ॥ 
न्याय्यं वा करिरतं का प्च त्य हेतवः ॥ 
त्रयं सतति कनौरमात्मानं केवहं तु यः । 
पर्यत्यृततृद्धितवान स पश्यति दुमेतिः? इति ॥ 

अपिधान स्यदः । तथा कतौ भतन्वस्त्मयेपेतो रिक्देहः । करणानि घिक- 
येहावगवभूतानि चधुरादीनि 1 माणवायुकारदर्शनश्रकणगमनादिस्ता विविधा चेष्ठा । 
इन्धियपरेरकपादियादिदेवता्पं देवम् ! शरदिप्ताध्यस्य पुण्यस्य पापस्य चाधि 
छानादयः पञ्च हेतवः } न तु निदात्मा । एवं सलयाःमखर्पमकतात्वा ्रानैष्त् कर्वू- 
स्वमासोप्यते । 

१. ष्िज्ञा1 ग. शन मेत्य। २८. ड. "विषाः या ४ द. "मेश । ५ प. 
गतिएस्य । ९ ण. -खगत्तैरः । ५ क. रा. ग. य. करताऽञ्तना 



४६४ श्ीपरसायणाचायैविरवितभाप्यसमेतभू-- (सषा०७अन्० १] 

तरििपो हि मलवित् । सेकव्यवहारप्रधाने विकेकप्रथानः पमापिप्रधानधरेति 1 आर. 
उ्थुकमैवशादराज्यादिपु योऽषिकारौ स्न म्यवहार्रथानः 1 स च मूटवत्ता्ाठिकाम्थां 
हैशोकाम्याममिरूयत ए । तमेतममिव्ध्य भाष्यकारा जहुः--“' पवादिमिश्वा- 
विततेपात् इति! राज्याधिकारवकशदेव दृष्ेन बोपितोऽर्ुनो वसिष्टेन वोधितो सपथ 
भ्यावहारिकह्यं शोकं च भाषन्तो 1 विवेकग्रानस्तु धीरो भृ्वद्धियाणि विनिव 
तदा तदा प्रसक्तौ ह्शञोकौ विवेकेन परित्यजति । प्रमापिप्रधानस्य वु ह॑रोक- 
भ्र्द्ध एव नाहि । दटशषमेव विषयोछत्याऽऽश्नातमू-५ पर्या्कामप्य कृतात्मनश्च 
हृदेव स्वे भविटीयन्ति कामाः " इति ! जन्ति आत्मानमेव कामयते प्न चाऽऽत्मा 
निलप्राप्तत्वात्ैदा स्फुरतीति तदा तदा न विरेपेण कामयितस्प मवति । अीऽम- 

नतर्विषठः पर्याप्तकामः। स च छतात्मा नियमितननतःकरणः । अतो नाष्य न 
प्यति । कुतस्तस्य कामः स्थात् । तथा तति कामवितव्यसख कस्याप्यमावानिरि- . 
न्थनाक्निवस्छनं कामाः बैटीयनो । करधरोमादीनां कामपूढतवात्कामलेमैव तवः । 
कामितार्थविषति हि त्रोध उत्पद्यते । त्च स्मभेते--“ कामात्ोधोऽमिनायते 
इति 1 रोऽयमीदशः कापकोधायरिपदुगरदितोऽनतनिष्ठो वलायिदामुत्तमः 1 त 
रौवपान्नायते-- “ ओत्मकरौड आत्मरतिः क्रियावनिप ब्रप्तषिदां वरिष्ठः '” इति । 

आसमन्येव कडा यस्यापतायालक्रीढः । यथा दकिंकः पुरपो यूताौ सस्य नर्य 
परष्य॒परानयं॑चैवाच्विच्छन्कीडति तथा वहावित्पुमानात्मनः स्वप्रकादात्वा- 

्वितीयत्वादिसाधहशुतियुरीना प्राचल्यं॑तदविरुानां दैर्मल्यं चान्िच्छन्कीडति । 
य॒था तर छोकिकः पृर्पार्थप्तिदये सेध्यावन्दनादिक्रियावांस्तथा बषविदर सात 

रतिरेव क्रियान तु च्या काचिद्श्षि। तया चाऽऽदण्यपनिपदयुक्तम्-- रभि 

समाधाबात्म्याचोत्? इति। परमर्हैसोपनिप्यपि--^पद्गात्पातयनेरेकष्वज्ञनिम तयो. 
भद् एव तिभञ्नः प्ता सध्या सर्वान्ामान्परिलयम्यद्िते परमे स्थितिः"! । एवं सत्यस्य 
लौकिकौदिककर्मव्यामावाद्यं नलः ] एतद्रेपि परमदंसोपनिपदुक्तम्--“ यतपू- 
णीननदकनोचस्तद्सैवाहमस्पति एतशो भवतति? इति । 

भगवताऽप्युक्तम्- 
^ यस्त्वात्मरनिरेव स्यादरात्मतृक्तश्च मानवः 1 

मात्मन्येव च सेतु्टस्तस्य कायं न विद्यं इति । 

स्भृलन्तरं च-- 
भ्ञानामतेन तूष्तस्य नकर योगिनः { 
नैवासि िनितकरम्यमचि ये श॒ वस्ववित्, इति । 

१. च. किद्" २षृ. नत्ति) ३ ग, वषि" + 



[िपा०७अदु ०१] कृष्णयजुरवदीयं तेततिरीयारण्यकम् । ४६५ 

छतषयप्य एरर वृदधिदीपए उदाहतं किल्टम्-- . 

५४ 

शदेिकाभु्मकत्रतत्िै पुक्तेश्च पिदधे ! 
यहु कृत्यं पुराऽस्यामूत्तपर्वमधुना कृतम् । 
तदेतत्छृतकृत्यचवं परतियोगिपुरःपतरम् 1 
अनुपंदषदेवायमेवं तृप्यति निशः 1 
इुःसिनोऽन्ताः पेप्तरन्तु कामे प्रायपेक्षया { 
परमानन्दपूरणोऽहं सप्तमि किमिच्छया | 
अलुतिषटन्ु करमीणि पेररेोकैविया्ठवः । 
सवैटोकात्मकः कसाद्नुतिष्ठामि किं कयम् । 
उ्याचसततो ते शा्राणि वेदानध्यापयन्तु बा । 
येऽत्ाभिकारिणे मे तु नाधिकारोऽकरियत्वतः | 
निद्राभितते जानशौचे नेच्छामि न करोमि च । 
द््टास्भे्कल्ययन्ति किं मे स्यादन्यकस्पनात् । 
गुघ्ापु्ञादवि दह्येत नान्यारोपित्तवह्विना 1 
नान्यारोपितपपारभरमानिवमहं मने । 
अृण्वन्वज्ञाततस्ास्ते नानन्कस्माच्छरृणेम्यदम् । 
मन्यन्तां पंशायापत्ता न मन्येऽहमषशयः । 
पिपर्तन निदिध्यतितिक ध्यानमविपर्ये ! 
देहात्मत्वाषेपयक्िं न कदानिद्धनाम्यहम् 1 
अरे मदुष्य इत्याद्िव्यवहरे विनाऽप्यमुम् । 

विपर्यतं चिराम्य्तवाप्तनातोऽवक्पते । 
आरन्धकर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवत । 
कर्मक्षये त्वपौ नेव शाग्येद्यानप्हसतः । 
विरछ्तवं च्यवह्ेरिष्ं चे्यानमस्ु ते । 
अनाधिकां भ्यवषटति पडयन्ध्यायाम्यहं दुत ॥ 
विक्ेरो नास्ति य्मान्मे न एमाधि्तते मम । 
विषो वा स्माधिवी मन्तः स्याद्विकारिणः 1 
नित्यानुपवखूसप्य को मेऽच्रानुभवः एम् 1 

क्व छे प्रापणीयं प्राप्तमिव्येव निश्चयः । + 
व्यवहारो सक्किको वा शास्रीयो वाऽन्यथाऽपि वा | 

१ या. "टस" 1 २२. इ. शन्ति 1 क. द, “कपास । 



४६६ श्रीपत्छायणाचा्ैविरचितभाप्यसमेतप्र-- {मप०७अ्० १] 

भमाकरहैरटेप्य यथारब्धं परव्वताम् 1 
अथवा कृतकृत्योऽपि डोकाुहकाम्यया ॥ 
शालीयेगैव मरगिण तेऽहं का मम क्षतिः इति । 

त्यैतस्य कृतक्लयप्य योगिनः सदा मनस्यानन्द एवाऽधविरभवति । प्त चैवमाघ्रा- 
यते--“^पो षै स्तः । रपत द्ेवायं ट्ध्वाऽऽनन्दी मतिः" इति । प्र परमाला रपो षै 
परगानन्दस्वमाव एव । तमेतं रपे परमानन्दस्वमावं परमालानं रग्ध्वा पर्ारकृत्यायं 
योगौ स्वमनस्यानन्दी मवति । वि्याजन्येन हर्पेण युक्तो भवति । हरशेकौ नहा- 
त्यत्र वरिषयभोगनन्यो हर्पो निषिद्धः 1 न त विद्याजन्यः। त च विधाजन्यं हष 

शरुतिः प्रप्ोदाहएमेन सषटो चक्रार--“दमाीकन्काम्न्री कामर्प्यनुपवान् । 

एततपाम गायन्ते । हारवु हाश्वु हादवु । अहमत्तमहमतमहमततम् ! जहमना- 
दोऽष्दमनारऽ शहमन(दः । भद -छोकदह ̂  छोकटदह^ धोक" हया९ि । 
त्रलादीनां तिमूपगोगहिपादिषयन्तान श्राणिनां रथ्ये येन येन यदृक्ष भन्ये तन्ुतेन 
तेद बफविदेव पुद् । स्॒देरानां स्तकीयलत् 1 

तेदुक्तयुपदे शसादस्याम्-- 
तर्ाधाः स्यावरुन्ता ये प्राणिनो मम पू; समृता । 
कामक्नोादयो दोषा नविरो कतोऽन्यतः » इति । 

एवं च एति काम्यमाने त्मच्रमम्यास्तीति कामान्नी योरमव न्यायेन देवमतुष्या- 
दिरूपाणां वपा स्वकीयत्वात्ताभ्पित्व् ! तपा पर्वटोकतनारथ । प्राननि त्वहोश- 
वदस्य गाना्थैन वशविकोरेण हा रवुशन्दनिष्पतनिः । एकदेहमा्परिच्छिमस्व व्रसा- 
पमल्वाव्मोषमननिण सर्वत्मकत्वछामरूपमाथर्यमहोरान्दो व्रते । आद्रा्थतिरम्या्ः 1 
पवोत्मत्वोवो तरवानवेर्दा ठियते । यदत्तं प्रीहियवगोधूगादिपिकार्र्पं ्ठवन्नादो 
वराघ्ठणक्षपरियादिरूपो भोच्छ यश्च छोकलृत्काव्यनारङ्नादिकती तत्रमप्यहमेष । 

सर्वस्यापि ज्ञानघन्मा्रर्पत्वान्नामरूपविकाराणां च वाचर््मणमात्रतात् | असिते 

तेरयनिरच्य्पिरम्यासः । सोऽवं वरियाजन्प सननस्तनिदीपेऽ्युदाह्मः-- 
“छतक्रयत्तया तृक्ठः प्रातप्ाप्यत्तया पुनः | 

तृप्यनेवं खमनपता मन्यतेऽप्तो निरन्तरम् ॥ 
धन्योऽहं चन्योऽहं नियं स्वारमानमञ्जपता वेचि । 
भन्थोऽहं षन्योऽई बहमानन्दो पिमाति मे सषषटम् ॥ 
षन्योऽहं धन्योऽहं द्.घं सापनारिकं न वेपतेऽ 1 
धन्योऽहं षन्योऽहं मदस्याज्ानं पदायिते कपि ॥ ~ 

१ ख. हिस्यादि ! 



रषा ०७अतु°१}) ङृणयजुर्ेदीये सैसिरीयारण्पकष् } ४६७ 

धन्योऽहं धन्योऽहं करव्यं मे न विद्यते (चित् । 
धन्योऽहं धन्योऽहं म्प्तन्यं परवमय प्र् । 
धन्योऽहं घन्थोऽहं तृत कोपमा भेके ॥ 
भन्योऽहं धन्योऽहं धन्यो धन्यः पुनः पुनर्थन्यः | 
अहौ पुण्यमहो पुण्यं फलितं फलितं दटम् ॥ 
मस्य पुण्यस्य पपततरहो वयमहो वयम् । 
अहो रामह शाखमह गुएरहो गुरः 1 
भष्ो स्तानमदये त्पनमहो पुखमहये सुख" इति ॥ 

इत्यं फरपरम्परा प्रतिपदितता । प्रयीत्मकपरवरहमस्वरूपात्माविभीवः प्रधर्ं फटम् । 

तत ऊरधपमिचम्रनयेपिकीणैतं टयमरन्येभुदः सेरयच्छेदः पर्मश्षयो ए्पशोकपरि- 
स्यागः कामप्रविङ्य भतमन्येव क्रीडाऽऽत्मरतिरेव क्रिया एतकृलयत्वमानन्दितवे पेयेपा 
फटप्रम । को विषयः; फं फ़लमित्यनपोरुत्तरगुक्तम् । 

अपक सेवन्ध इलस्योत्तयुच्यते--त्ानकाण्डस्य वर्मकृण्डेन पद् भाप्यता- 
धनभावरक्षणः संमन्धः । ज्ञाने पताध्यम् । कर्माणि तु पंछकार्कत्वेन वा पिषिदिणे- 
सपिनेनं वा ज्ञानघ्व साधनानि । पेषटठारकत्वतेवं सयैते--“यल्यो भत्वािदत्ं- 
स्वाराः पर षणः सायुन्यं सोकं जयति" दूति । गमीधानं पवनं सीमन्तो जात् 
की नामकरणातप्ादानं चीटमुपनयनं चत्वारि श्वेदनतानि लानं सहपर्मनारिणी- 
पयोगः +य महायन्ना: भपप पारुयत्ताः +पप् हविर्यज्ञः + पत्त पोभयज्ञा इत्येवं 
नारि कमैभिः पुरुपर्य चित्तं प्यते ज्ञानयोग्यतामापदयते । तिविद्िपाहे- 
र्वं॑हु याजस्नेयिभिराश्नायते-- “तमेतं वेदानुवचनेन पाघ्यणा विविदिषन्ति 
यत्तेन दानेन तपक्ताऽनाश्केन" इति 1 र 

विविदिषापतस्कारपक्षयोरवान्तरविशेपो षा्िक्ारे दशितः-- 

“जाता पिविदरिष।ऽबेदयं सेपा्सिरप्ताधनम् । 
श्वफठं जनयेदा्च बुमुसादिर्ा तया । 

* १ आनापसम्. २ सौम्यम्, ३ शतनेवम्. * पैशदेवम्. §ति । 
+ १ देवयश्चः. २ मुलयज्घः. ३ पिवृयकषः, ४ नङ्यजञः. ५ मनुध्ययश् इति । 
# 9 मषक, २ पवेगः. ३ धरादधम्, ४ धवी. ५ अप्रदायणो. ६ येश्री. ५ आश्वयुजीत्ति। 
+ १ सग्न्याधानम्, २ अमित्रम्. ३ दरीपूंमासी, ४ भापयगम्, ५ ववद्रमो्यानि, 

६ निर्दपदुबन्धः, ० सीघामर्णीति । 
# १ अत्रिमः, २ मदभिथेमः. ३ उकप्यः. = धोडदाी, ५ षाजपेवः ई नातिरात्रः, 

५ भतोर्याम ति । 

१. "भमः! २ स, 'दक्त्येन । १य.ग. ध. त्वषा ॥ 



४दे८ श्रीमरसायणाचायविरचिताप्यकतमेतम्- {मप(०७भतु° १} 

प्रततिबन्धकपाप्माने नाशयेचित्रकति; । 
स्ायनानि तु बोध्य परायान प्रयत्नतः { 
व्ाश्रमादिशाननेण प्ेरितोऽरणे भयम् । 
पृयन्करोति यत्कर्म तर कारकमुच्यते 1 
तमेतमिति वाक्येन प्रेरितो बोघवाभ्छया । 
अन्तरयापिण्यपेयेधत्त्स्याद्िविदिषाकरम् । 
कर्मेणा पितृकः स्यादित्येवं निलयकर्मणम् । 
फृठमुक्तं तथाऽप्येतवदनेच्छाऽपि तच्छेः 

निखेषु शुद्धेः प्राधान्यादधोमोऽप्यप्रतिमन्यकः | 
मोगं भडुरभीक्न्ते वुद्धिशुच्यतुरोधतः । 

काम्येप्वपि पुमशषभेतफलं देवे समरधयेत् । 
एतद्धगधता भरोत कर्मनन्धनिवरत्तये } 
यत्करोपि यदश्नाति यञ्जुहेपि ददाति यत्} " 
यत्तपस्यपति कौन्तेय त्छुर्वं मदर्पणम् 
शुमाशुमरररेवं भोक्ष्यते कर्मनन्धौः । 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फएटेषु कंदाचन" इति । 

तसमादीश्वसपितानि कमीणि नित्यानि काम्थान्थपि वेदनेच्छां जनयन्ति { यथपि 
भुतिमाक्येदनसीन्दयेऽवगते सति तदिच्छोखयते तयाऽपि वेदनेऽएयिः कर्मनि. 
न्थते । यथा क्षीरत्रिय्य पुरुपष्य पित्तरोगग्रसतस्य सत्यामपि क्षरिच्छायां भते रमि. 
नालि! सा रुनिः पृनरीपधक्रियया पित्तोपशमने प्तरयुत्पदयते । तथा तिःशोपडुःसी- 
छेदं निरतिशयानन्दभापिदेदत्वं नषवेदुनस्य श्रुतवतः सद्याममि वेदनेच्छाया पाप- 
परतिन्धद्विदनप्तधनेष -अवणादिपु सचिन जायते । 

तथा मिहतं पुराणे-- 

“महापापवतां तरणां ज्ञानयत्तो न रोचते } 
प्रयत ज्ञानयकततु श्रदेप्यो भते स्वत." इति । 

ता ज्ञानप्रपिनन्धके महापयि परमेश्वराः करममिरनक्षिते पतति श्रवणादौ 
रमिरप्यधते ! सेयं रुचिर विविदिपादाव्देनोच्यते ! अतः परम्परया फ्मीणि त्तान- 

साषनमायं प्रतिपद्यन्ते } 

कख. (सोऽ्यभ्र। 



्िपा०७अनु ०१] कृप्णयञुर्यदीयं तैत्तरीयारप्वकम् । ४६९ 

तेच परम्प वाततिकसारे दासितन्-- 

“रुचिद्ारेपलुर्न्ति कमाण्यात्मविमु्ये । 
अज्ञानप्याविरोधित्वास प्रसादासममोषवत् } 
भवियाया न चोच्छिन्ती क्वानाद्न्यदपेक्षते 1 
त्नानोत्पततौ तु नेवान्यच्छमादिम्यो देहत । 
शामाघ्युसपत्तये नान्यटूबुद्धिगुद्धरते । 
शदधिशद्धौ च नित्यादिकुरमम्यो नान्यदि्यते । 
पद्परयेण कत वेदनायोपयुन्यते 1 
साधने करम तेनेत्साध्यं ब्रसातमेदनम् 1 
इत्येवममियन्धः कर्विज्ञानकाण्डयोः । 
इतोऽन्यथाऽपि पचन्ये च ्रषिन्भनमीक््यते" इति ] 

परते यथोक्तं सै्रन्धमपतहगानाः प्रतिवादिनो बैषोत्तिठम्ति । तेषां मध्ये केचि 
द्रमज्ञानसेकषयेव मेषे व्ेयन्ति जन्ये ज्ञानकरमप्तुच्येन भुक्ति लुषो । मपे 
ज्ानस्येव मुकतिहेतृतमङ्कीलयापि सोपानधङ्धिन्पयिन वा कामप्रविद्ापरनेन वा प्रप- 

शल्येन का कर्मकाण्डायोदयोगमिच्छन्ति । तत्न ज्ञाननैरेदयवादिनां मतं॑वानिक- 
सारे दर्ितम्-- 

“निषिद्धस्य निर्तत्मा्नारकीं नैत्यघोगतिष । 
निलानृष्ठनतक्ें भत्यपायो न सरदशेत् 1 
आगामिभन्मनोऽप्तसे निविघ्रं स्वास्थ्यमिष्यताम् । 

शरीरारम्मक्ं कप मोगेन क्षीयते ततः । 
विनाऽप्येकात्मरांबोधान्ुक्तेः तिद्धाऽन्तपत्मनः ^ ईति 1 

मघ्य पप्य दूपणमपि तत्रोक्तम् -- 

(ूष््मापरपपृेरतियल्नवेतामपि । 
निषिद्धकाम्ये निःशेषं वमेयेनिषुणोऽपि कः । 

मुमु्षः पाप्रकम्ये दे वर्ययेदिषि चोदना । 
नालि वेदे फनियेम बचपना ततपरकष्प्यते । 

काम्यादिवर्जनं सेतत्छकपोडभ्रकटिषतन् । 
अतः प्ा्ौदिकात्काम्यान्निपिद्धाच पुनर्नः ॥ 
निलयस्य फलमिष्ं चेडुपात्तदुरितक्षयः 1 

प्र, "नमिप्यते। २. प. "चोसे*। ३ ग. दषा तिषठ । ४ ख. "माणिका । 



५७० श्रीपरसायणाचायेविरसितभाप्यसमेतपर्-- (पपा ०७द्०१} 

तथाऽपि कोम्यपुण्यानां क्षयो नाडिः } 
उपपातकमसवं बेर्ीधतां नित्यकर्मूणा । 
सननादे्रेतूनां यादीनां कुतः क्षयः 1 
नित्यकर्ममिरप्पसि स्वर्गः काम्याभिह्ेत्रषत् 1 
आपस्तम्येन तपरोक्रातनवृ्षनिदशनात् । 
फे निमिते त्वाप्रे छयागन्याव्ासिती 1 
तथा वणीभ्मावारादनुगच्छेश्रिषिटपम् । 
निविद्कान्पनिलानि पनन्त चात्र च | 
छतानि पन्यनेकोनि घाष््यं तत्राऽऽतम्ः कुतः } 
देकारम्यबोधतः कर्मयं बेदात्य पाहि ते 1 
निर्धिघ्रा मुक्तिररयेवं ममेव न हि पशय” इति 1 

जपे मन्वे मोक्ष जञानकर्म्ुचय् 1 
भरचानगुणमापिन न्िधिषोऽपतौ पतपुचपः । 
पानं प्रयाने केषांचिदन्येपां कर्मपृषुयता । 
स्मपरापान्यपुमयोरपरेपा मते सितम् 1 
एकदेशो वैककाठे प्पितयोरमिश्दरपोः । 
प्मुघयः फरक स्या त्वतौ ज्ञामकणोः ] 
पाध्यषाधकमयेन प्रधरस्येरणपोखि । 
प्कदेदानवस्पानान्न समुचय एतयोः । 
साध्यतापेकरपरषदेकफालानवहिथतिः । 
हेतुयस्सका्यषु विरोष्त्यनयेोः समुरः | 
भष्यापः कर्मणो देदुः प्रमाणे बोषकरारणम् । 
न भाप्तकं कर्मं गोचल्यं हु मापतकम् । 
करमकायं भावि जन् तजिवृन्तु देषना } 
पगुचयेो दुमोऽतस्तेन मकः दपं मवेत् । 
पतोपानपङ्किगत्येय इम्धछौधिरोहणम् 1 
सपोग्करमकरमतोऽपिकां केचिदूचिरे ! 
पप्याबन्दनपारम्य क्रमाुितकर्मभिः । 
प॒षटल्रवयै्तघानैकतानि्रामधिरोहति । 
पथेव नगणधस्यगरामगतयुषदेशनम् | 

५ को, साम. "यते नि" । २१, "धनर" | ३ ध. ह, छादिरोः। 



(्पा०७अ् ० \] इच्णयज्दीयं तैत्तिरीयारण्यकप् ॥ ४७१ 

नमर््योपदेरस्व शयावं प्रतिपद्यते { 
तथेव मेक्षमरग्पघर्यादिगतिमापणम् । 
मोतमेपदेशस्य शेपं ई न गच्छति | 
यद्वोपच्छन्दनार्यानि स्वगीदीनि विपुक्तये । 
नगरा तदध्यस््म्रामादिगुणगीरिव । 
एवं च पति द्टेन दरनैतोपकारिणः। 
सामक्तानाधिफापपी विधयः तका अपि । 
मैवं श्रामगतेः पुतामध्यत्वदष्तु शेषता ! 
स्वयमेव पुमर्षथास्छगीदेः शेपा कथम् 1 
पदुपच्छन्दनायेल नृषाक्ये ततम् । 
वेदेषु ४ राहिव्यादभिपरायोय्तंमवः। 
सद्धा पतैव तात्पर्यं यत्नोपच्छन्य नीयते ॥ 
तथ, विभितात्प सरग एव न मेक्षणे 1 
दषं न रागादिप्रवृ्तिप्रतिपेधनम् ॥ 
यदि तहि निषेपेषु दवारं मतु तत्तया । 
पिषपस्तु निरन्धन्ति न रागे रागृहतवः ॥ 

यर्भयन्तिप्रयुताभी रागं भोगपदानतः । 
अरोपकर्भालु्ठानमलपयुपि न पेम्बेत् ॥ 
परोपानपदधिन्यायोऽते मन्दधुद्धिमकद्िित्ः । 
जने सवाहन शकतोति कामसभूषिताश्चयः ॥ 
द्रष्टं तत्पसमद्रते सपैकामापतमाप्तितः 1 
पममिर्ितिमेधीमान्स किरीदाद्चुातनैः ॥ 
चैराजान्तं फट युक्त्वा तदैकास््यं प्रयते | 
सथैमोगोपमोगेन कत्कामख्याप्वना ॥ 
यानि पूक्तेरातुयुण्यं कमणि नित्यान्यपि । 
चल्ममन्दो मतोऽप्यत्र विचोनावरिपयोकृतः ॥ 
दृष्टानन्दाभिरापे स न मन्दीकर्तुमप्यष्ठम् । 

फ़मपविठपायातो विषयः कर्मकाण्डगाः ॥ 
प्रमकामो विन्ञानकाण्डेऽधिम्छियते पुमात् | 
भवं न कामपतपराप्त्या तन्नाशओोऽव्दपतौपमि ॥ 

१ ग, पकृ । २ क. स. ठ, "यादस" ।३क.श. ण, द. "राजाय" 



१७२ शरीपरप्रायणाचार्यविरचितमाप्यसमेतपू-- {भप ०८अद् ०१] 

सत्देवातो विद्ृदधिः स्यानिरृत्तिरोप्दीनत् । 
न जातु दामः कामानादुपमोगेन भ्राम्यति ॥ 
देषिषा श्णमेव भूव एव विवरथते १ 
शुणस्यादश्ैनदोपच्टेवी प्षीणकराम्तः ॥ 
पेशोपशन्यरममाताने समाश्रयेत् । 
समाधितो विधिः कामं दोषवन व्रिलापयेत् ॥ 
कामुकः पतन्मवतेत् नाऽऽत्मज्ञनि कदाचन ॥ 

उद्विनेताय वा ज्ञानात्सयपर्मागवस्मत् ॥ 
तयाच रागिगीतायुं पठ्यते वचनं त्विदम् 1 
अपि वृन्दावने शरुन्ये खगाच्तवं प इच्छति ॥ 

नतु निर्िपयं मोक्ष कदानिद्पि गौतम । 
यैशमान्तं फलं भुवत्वा मुच्येतेति यदीरितम् ॥ 
ऋमपुक्तौ तत्तयाऽसतु न बरु सयोषिमोचने 1 
द्वारं न नियतं कते: मानापयं पदं मेत् ॥ 
न श्ुपराभिपुं क्सस्य परिशचेषः कथिदीक्षयते । 
नाऽऽफादास्य विशेषोऽसि कुम्प्रोण्या्ुपायिपु ॥ 
दूरानिकदविभिन्नषु कसिपक्ताकलिपतेप्वपि । 
अतः प्रनापरतो तचे क्रिमौ वा न विशिष्यते | 
तक्रौदागमतश्वामि तेयो य इषि दीदश्ात् । 
प्रलभ्य देवानां मध्ये योयःसरएव्रतत् ॥ 
शमवरलान्य इत्याह धरुतिरवैपम्यवारिणी 1 
एको देवः पर्मूेविवति चाऽऽहप्रा शरुतिः ॥ 
-शवोपापिवैवन्यानाऽऽत्यतत्तं विशिष्यमे १ 
सयोपुक्ति षाञ्छतोऽतो दोषदष्या िरीयते ॥ 
कामोऽतः कपैकाण्डस्य तत्परं नेव तछये | 
अन्ये तु मन्वते केचिद्रम्मीरनयायवेदिनः ॥ 
भेदस्य विद्यो वेदे गम्यते कस्पनित्कचित् । 
देहात्ममावविटयः स्वर्गकामपदे खलू ॥ 
देदाद्िननोऽधिकार्ैन सवममेग्येऽवग्ये 1 
्गचुत्यपदृत्तनां निपेषेपु च्योऽश्रमा ॥ 

१क. इ. विचन्येत् । २ ख. न्वे सृषं । 



{भषा०७अनु० १] कृष्णयञु्दीयं तैचिरीयारण्यकम् । ४७६ 

विधिष्वपि उथयस्लप्तां कार्यान्तरनियोगतः } 
सेकिंऽपि नानमिग्रेतात्यथः सासपन्निवारणम् ॥ 
मामौम्तरोपदेशादवा वेदेऽप्येवं भरतीयताम् । 
एवं रगादिरतूत्परवृतिखयवत्मना । , 

आम्मत्तानाधिकारा्या नि्ोपा विधयः सिताः 1 
भवं कि भेद्विखयो विधीनां फलकाङ्क्षया । 
तात्प्द्राऽऽस्मोधस्य हेतुत्वाद्वाऽवकरप्यते । 
नाऽऽचस्तावद्यतोऽदोपा न कर्मविषयः फलात् | 
स्यवावयावगताक्किनिदपेषसते फलान्तरम् । 
तात्पर्यं च विधीनां स्यारमानुष्ठान एव हि 1 
अन्तरेण छनु्ठानं खगेप्श्वायप्तमवात् । 
शतेविलपतासरये फलमाकस्मिकं मवेत् 1 
टाया वेष्यो न स्यात्नोभयं बाकयभेद्तः 1 
छुतेऽपे स्तात कलना चेदययेऽपैतः । 
तन्न प्रलक्षवचनादहादिरषैतिद्धितः । 
स्षाद्धक्तिनि दृ हि न हि दहिपदातुमा 1 
अस्पूादिवनः पतपतादेहादिप्रिपेथरृत् । 
नाऽऽत्मनोधोऽपि देद्य रयाद्वति ्टुचचित् । 
अल्येऽप्युपपत्नत्वाष्टय पुपताववीक्षणात् । 

गुरुशाल्।यविरये भोपोऽयमुपपद्यते । 

रयमप्रेण चेद्रोधः घुतौ केन निवार्यते । 
पोमाप्तटयेऽपीयं रञ्नुखमति नेक्ष्यते । 

भर्युताऽऽमापतर्पोऽयं लीयते रज्ज्वयेक्षणात् । 
अप प्रपञ्चनाहन नाइयते भेदकारणम् } 

भवं न कार्यनाशेन कारणे नयति कचित् 1 
कारणं किमविद्या स्यादस्तु वा तक्वबोधतः 1 
अविदानाशनात्तत्र परपञ्नविलयोऽफ़लः । 
चस्तवोऽयं प्रपश्चभेत्सर विदछाप्यो न केनचित् 1 
अन्यथा स्वारमतरखस्य वियः केन वार्यते । 
किष कत्छस्य वियः कर्तु शत्यो न जन्मभिः । 

१ ग.स्यृताः। २क. स, ष. "्वमिच्छनः 1 दक, द, चैद्धोधः। गप मै 
६. 



४७९ शरीपत्सायणाचा्ंविरयितमाप्यसमेतम्-- {प ०७अब् ०९] 

लिशष्तु टीयते स्वापि स्यत एव न शाद्तः । 
किच मावी न चोच्छेदो मूतोऽप्युपरतः स्वतः । 
भ्प्ो वर्वमानस्तु कारयत्वान्दयति स्वतः । 
किच मेदल्येनेव पर्वानरथप्रहाणतः । 
पुरपरथप्य सं्िदेियानैप्स्यमापतेत् 1 ̀ 
अतं दकातम्ययायात्मयन्ञानादहानदानतः । 
हिद पुम विटयकर्यना निष्धरधोजनां । 
इषटप्ाथनता बोध्या विधिभिः सकरैरपि । 
अनिप्तायनतव तु निपरिति दि सतिः 1 
तस्मास्कामलये मेदट्ये पोपानव्लनि । 
समुचये च संबन्धो न युक्तः काण्टवोदोः । 
परिेषातुरा प्रोक्तः पाध्यप्ताघनक्षणः 1 
एंवन्पोऽचरावगन्तन्यो क्ानकर्मास्यकाण्डयोः" 1 

“ को विषयः रिः फले कः संवन्ध इत्यतप तरयाणाएततपु्तम् । 

अप कोऽभिकरारवानिसप्योचसमु्यते--भवरेद चिन्तयते, वि निकीरपोरुपनिपद्य 

मिकारः वियामिज्तोरिति । चिकौरगोरिति तावताम् । कुतः । वेदान्तानां काय. 

भरतवत् । वितत वेदान्ताः कार्यपरा वेदमागतवासर्मवाण्डवत् । ननु फरमकाण्डस्यापि 

्रमफएचादोषंतके न तु पारकत्वम् । परमेषाण्डामितानागपि टूना वर्षु पवर. 

“यदशनात् । नायं दोपः । नरीभ्रव्वेगवत्पचटवाडुषच योदुनामविऽपि गमद फै- 

व्थमितिन्ुद्धमुत्पाधनेन रु(नोज्िदिवस्पवकत्ात् | उत एव भाष्यकारः 
मपगसूप्रेऽभि- 

दितम्--"वा दि षदा पर्मघ्य दण सा स्वविषये निगुधतैव पुरुपमवबोधयत्रि" 

इति। बूलाममदततिसयन्द्ारवयरदिलयदििनयताुपषयत । भतः कर्फाण्डवै- 

दान्तानामपि पिद्रथ परदप्ानामायाशचिकीरपेतिवध्रापिकारः । तप्मानित्तनिरोधं प्रति- 

पि पर्यानं वा यः वरतुमिच्छति त्येष चोपनिष्यिकारः | न तु नन्ञुत्े- 

मन्रणेसेयं भरतनऽत्राभिधीयते । वेदान्तानां कोर्गपरवं कुत इति वक्तव्यम् 1 [क तिद्ध 

सयुतयस्यमाकातकदा सलवानाम वयतप प्रयननाभाशरदाज्ेगिक्कार्यन्यतिरिकपभे- 
मस्यापमवात् । नाऽ 1 शृद्व्यहरे गामानये््न यथा का शयुतपचिक्तया 
तले गश इलत्र दध ्युतसिदि भनन् । अव न र्वाचायिनभिः प्रयकरानम् । 

नामि द्वितीयः । नसमनत्ताविमवहुपत्रम्य छतङचत्यनन्द्रामिन्यकतिरयनताया 
अरमोनमपर्परायाः परपयिषत्ान्। नपि चूनीयः । निदरातमनभयतवत् ॥ 

पन. मप्र क. फदन्तेर प. चुरा नास्मि, 



्रिपा०७अन् ०१} कृप्णयजुरवदीयं तेत्तिरीयारण्यपम् 1 ४७९ 

अत पवोक्तम्-- - 
ध्न मेयामावक्षङ्ाऽल्ि सवैन्याएतिप्तासिणः । 
चिदात्मनोऽपटापे तु जगदान्ध्यपरसङ्कतः? इतति | 

स न वर्ैकाण्डस्वापि छृत्त्र्य कार्थपरत्वमसि 1 बाद्मणो न हन्तभ्य इत्यादिषु 
निपेधप्वनुषेषस्य कस्याप्यमावात् } एवमर्भवादादीनामपि देवताषिमरहादौ सिद्धाय तात्य 

यैमुदाहरणीयम् । एतश्च देवताधिकरणे प्श्चिदम् 1 अतो वेदान्तानां कार्यपरत्वामा- 
वात्न चिकघरपोरत्राधिकारः । इत्यं वेदान्तानां कार्वपरते निराक्कते सति विरोधवादिनः 
पुनः भरदयवतिष्न्ते । चिदास्। न वेदानैोधनीयल्तस्यान्नयन्यतिरेकतिद्धत्त् । जा 

स्लमुपुतेषु परप्तर्यावृत्तेु चिदात्मा तप्रातुृत्तोऽनुभूयते । अनुत्त व्यावृत्तादित- 
भिति जातिभ्यक्यादौ दृष्टम् 1 यमा विन्वामिनकठकौण्डिन्यव्यक्तिषु बाणत्वं 
दम् 1 अततोऽन्वयम्यतिरेकाम्यामिव चिदात्मा पिद्धः । 

एतदेवाभिप्रे वातिकतरिऽभिदितम्-- 
भमानान्तरेण तकति्धर्नानि व्याप्रियते वचः । 

वाप्तनानां निरोपेऽतः पुमाश्धुया नियुज्यते । 
अनिरोपे बाप्तनानामन्यकलिऽटुवर्ेनाद् 1 
भाषिनन्मानिवार्यं स्यादन्त्यमरलयकारितम् । 
ये यं वाऽपि स्मरन्भावं व्यनयन्त कटेवरम् । 
ते तमेवेति कौन्तेय सदा तेद्धावमावितः | 
लाप्रत्छप्तुपुष्टाए्या या जनासार्थवाप्ननाः । 
निरोषनीयालाः रवा बिभ्यता माविजन्मैतः । 
अनात्मग्रद्ययानन्तरितखाैकमावना 

दसी त रिरुष्यने दा सन््ेतदः + 
उरपीत खमात्मानमिति सक्षद्धिधिः श्रुतः । 

तप्याद्गभावसिच्यये चिदात्माऽनृद्यते भरती 1 
आैकप्रययो यावत्खमावात्स॑ततो भवेत 1 
कुर्याटुपाषन त्ावत्तीयन्ते यास्नासततः । 
अन्यया जामदाद्याः कद्यन्ां क्षीणवाप्तने { 
विदप्ययं स्वधा तु घात्मनोऽन्यत्त पश्यति । 

देहं विनश्वरमवत्थितमुच्थितं का 
तिद्धो न पश्यति यतोऽध्यगमत्स्स्पम् 1 

पर ष्, ^्मनः। भ] २क. घ. ष. द. कस्यन्तां। 



४७६ श्रीमरसायणाचायविरवयितभाप्यपेतम्- (िप०७अब्° {] 

दैषादुपेतमय दैववशादपेतं 
वाप्नो यथा परित मदिरामदान्धः । 

तप्मादश्ेषवेदान्ता बापतनानां निरोषने । 
निमु्जते हि पृरूषमात्मोपासनमार्गतः । 
जयवा मनो रोषे मुमु सनिुच्ञते । 
तसिनिरुद्धे निविदा निरुध्यन्ते हि वाप्नाः 1 
तावन्मनो निरोद्धव्यं यावदधुद्ि यतं क्षयम् । 
इति शुतिरमनोरोधे विदधाति मुक्तये । 
पातज्ञं योगक्षासं मनोरेये समापितम् 1 
्वृत्तर्मनपतो बन्धसतननिवरततिर्धिुक्तता 1 
वाप्तनामाघ्रहेतुत्वादालनोऽन्तिगतेः । 
अन्योषायोऽु वा मा वा निरोषदिव मुक्तता} 
ख्ेज्योतिःस्रमावत्वान्निरुद्धस्वान्तवाप्तनः । 
परमान्तरानपेहलोऽपि स्वयमात्मा प्रकाशते 1 
एवं कार्युतेने८गे)व ज्योतिष्ठोमादिवाक्यवत् । 
वेदान्तानां प्रमाणत्वं नाक्षवद्वसतुनीप्येते । 
इति व्याचक्षते मन्दा नियोगारधैकरागिण । 
नैतरपाष्वम्यधाय्यत्र निषोगस्यानपे्षणात् 1 
कामितार्थस्य पपदधतौकिकादेव मानतः । 
वैदिकेन नियोगेन रि कार्यं बदर बुद्धिमत् । 
मन्तो वाप्ननानां च भवेऽनर्पोऽस्तु जाग्रति । 
तद्भे सुपुपतादावनर्पो नैव वीयते ॥ 
भन्वयन्यतिरेकाम्या निरोधोऽन्भवारणे 1 
उपाय इतं विज्ञातः किमपूर् विधीयेते । 

उपाप्नावित्तरोधौ विपेयवुदिती त्वया | 
ती स्तं तथेव योधस्य हेवुतवनाम्युपेमि तरौ 1 
रीरिकव्यवहरषु प्रत्ता धोसुपाप्ननात् 

जन्मता सती खात्मविचारक्षमतां नमेत् । 
शब्दस्शाद्िरदितमात्ानं शूची हि । 
द्धं शकोति सैक्यं धोमिरोगो विधीयताम् । 
एप सषु मतेषु नूेसमा न प्रकाशते 1 
दयते त्कयपा बुधा पदमेदि धतेवः 1 



पिप०७जक ०1] कृप्णयजुर्दीयं सैत्तिरीयारण्यवम् 1 

बरह्मात्मनोषहेतुत्वं वापरनाधीनिरोधयोः 1 
मानःनतरानधिगतं तेनास्तु विपिरेतयोः । 
ज्ञानिऽथिकारततिद्धिः स्यादुपात्ताधीनिरोधतः । 

तिद्धेऽधिकाि पशाद वेदान्ता आसमनोधिनः 1 
अतोऽत्र बाहठनारोधे परोप या निकीया । 
न वेदान्तेऽधिकारः स्याह तच्ुमुत्सया 1 
चित्ताद्वाप्तनारोधतातपर्थेऽत्र निक्त । 
परतिपततिविी शाखनत् केचिदनिरे । 
आत्मा द्रष्टव्य इदेव परतिपत्तिविषिः श्रुतः 1 
फोऽपावात्मेति वीक्षायां सपैमासेति वणते । 
सलन्नानादिषाक्यानि तत्त्वमस्यादिकान्यपि । 
विभिदरोपतया बद खासवेनारषयन्ति हि । 
एवं पिधिमिरेच्छन्ति विध्यवोगेऽपरि वस्तुनि 1 
विधिरागवश्षात्केचित्तान्रतीदमिहोच्यते । 
किमकार्यं विधेयं स्यामकिवा तदनं वद 
नाऽऽयोऽप्य निल्यप्तिद्धलल्यापारानप्ञणात् । 
दर्शनं च प्रमाणेन जन्यते न त्वनु्ठितेः 
चक्षुपा दृश्यते खसं नाुषठित्या कदाचन । 
प्तमन्धयस्य सूत्रे दि पूनीचथरेति स्यम् । 
निगरछतो षिपिरवेषि पु्यापाराप्रवशानात् । 
तप्पाद्रषन्य इत्येष भतिपरिभिधिन हि) 

गहििपतवन्यद्रत्तिकिराहीर्ूतऽका ॥ 
ज्तनोधो वेदवक्थनन्यो नतु विष खरेत् । 

कि तन्धियकविज्ञानभिव पिदार्थनिष्ठितम् । 
एवं च सति वेदान्ता नदातत्वमडीकिकम् । 
भनोधयन्ति विध्वलनिसिद्दैतमन्ययम् । 
ेकात्म्यव्तुयायात्यपरकाशनपटीयपतः 
वचष्तसत्वतिरेकेण किं मानं तद्ुरं देते । 
शाच्यन्नानविधविवं वेदान्तेषु निगा्तै । 

४७७ 

१द. “पिद्धिवाः। > ग. श्दीऽपतोऽथ। ३ ध. त. । ए 1 ४ द. हरेत । 
५६.“ । न्द्" । 



७८ श्ीमत्ायणाचा्यविरयितमाप्यपेतम्- (भिषा०७अब्०१) 

अपरे पण्डितंमन्या विध्यन्तरमिहोनिंरे । 
अन्योऽप्यनुमवोपायो मननध्यानद््णः | 
सोपायो विरितोऽत्त्येव प्रतिपत्तिवि्धिं पिना 1 
उपायाः श्रानिदान्त्यायाल्ेषु सषु निरन्तरम् 1 

अविषेपेण मननं ध्यानं वा सुकरं भवेत् 1 
अयन्तरमहावाकयरूपाततिद्धावगोषकात् 1 
शाल्राद्रघयात्मतामादौ पुरपः प्रतिषे 1 
ते श्चाखात्मपततेऽपि परोक्ष्यानप्दारतः । 
तत्ाषात्करणयिव प्रसए्यानं विधीय । 
भवि भेर्यां शब्दयुकयोरिदं विहं । 
म॒ननध्यानरूपत्वात्सा्षात्कारापेतु क्षमम् । 

श्रवणं शाव्दथित्ताने योपायस्तया द्वयम् 1 
अनुभूती च मननं निदिध्या्तनमित्यद्ः \ 
तमव धीरो षित्ताय प्रज्ञा वीत तत्ववित् । 
इत्यादिना प्रप्त्यानं विपेयमनुमूतये । 
एवमैकत्यतात्पये ाखस्येठेऽपि युक्तिभिः । 
केबित्कारयमपीच्छन्ति चदततत्ैव युज्यते । 
क्विमात्मभानावाम्याप्त जापरोक््याय वाऽथवा । 
ज्यवधानापूतुत्यरथं माननन्यफटाय वौ | 
मानटढोपस्य शङ्कपतुर्यथे वोत गुक्ये । 
पर्षथाऽरि प्रषाष्ठले विष्यर्थौऽत्यन्तनिप्फटः 1 
समात्रादिन्नवं यस्मात्संविन्माचवपुश्ेदः ¦ 

माति पूरममाते सत्तद्धनि क्रिमषते । 
अहंकारः भरमाता स्याद्धीवृत्तिमनपुच्यते 1 
घटादिकं भेयं स्याचिद्धापा भाति तत्रयम् ॥ 
परोस्ममि देवि यस्व मात्ताऽपरोकषयवत् 
विभाद्यत्मेव तप्य स्यादापरोक्यमहेतुकम् । 
सन्तानमपि निःशेषप्रेयत्यवधान्ृत् | 
येनव्यवहितं भाति तत्केन व्यवधीयते 

स्वमहिम्नैव यत्पिद्धं त्तमो हन्ति शाल्रधीः } 
रिं ततोऽन्यं माननन्यं यद्निथितो मवेत् | 

1  रकल्क। रययन 1 >घ्.या।मानः॥ 



(िपा०्छमनु० १} कृ्णयतुरवदीवं तत्तिरीयारण्यकम् } ४७३, 

माताद्ितयरेपिऽपि लोषमाक्नितयेकयी । 
सोऽमावटुपततैतन्यलछठोष दाद्रयने क्यप् ! 
रेवात्न्यघ्य खने गुक्तेरतानात्तस्य बद्धता । 
ानादक्ानहानै भ्यातिेहय विमुक्तये 1 
पतोक्षसयेन द्राचेण बुद्ध न स्नुमूयते 1 
ग्रपत्पानगनी ऽयमिति नेदयज्यने न तत् ॥ 
मेयस्वमायत्पारोस्य रिग शन्द्म्यमान ॥ 
आयि क्रि बसता तन परस स्यादुताऽऽत्मता | 
यसा्षदरपदच् तद्रूयेति तरण शुत ॥ 
मुरयापरोक््यषुदित परोक्ष शद्रे दुत । 
आत्मनम्तन रोक्ष्य पूमेव निग्रऊतम् ॥ 

ब्द स्ययमुदाप्तीन परोक्षत्वापरोक्षययो । 
देशादिमिरर्यपरित परेक्षयेणापनोचयेत् ॥ 
दृतदस्रापरक्षयेण ददाम््यमपतीततित् 1 
दे्ात्वाद्वातुततो वा व्यवघान मनागपि ॥ 
फेकारम्यवम्तुनो नास्ति तेतर पारो्यधी दुत । 
तपोमानान्तसयतदरैकातम्याख्यस्य वम्नुन ॥ 
अपताध्यप्ता फे तसिमिन्यायेला मावना प्रति 1 
जमु वित्ताय शयीत प्र्तामिलनुष्ठाप्तमात् ॥ 

यर्म-या मावसेव यदि दूगेऽस्तु मायन। । 
शतागताऽयप्रासोऽलि त्यनमतस्यात क्श्न॥ 

नैवदमूतिधिव्य्ममिरे शौतातुदा्नम् 1 
विज्ञभरत्यनुपू्ति ता वास्यनन्याषुेत्य ठु ॥ 
विदधाति तेद वहिव्ित्तिपृत्तये । 
किविकषितोप्योगोऽ्र पाक्यशतषेण यित ॥ 
नावु्यायादृद्ऽशच्दान्वचो पिर्टापन हि तत् । 
रि चनूरत्या पर वदरान्ता वाधमात्रावप्तायन* ॥ 

मुमुर््ोरधिन्रोऽतविकीरपोतु न कस्छनित्” इति ॥ 

इत्यमुपनिपदो बिषवमयोननसंपन्धाधिश्ारिणो निख्पित्रा । “ अपि रिण 
भरमित्रिननरो वेद » दति ज्यायेनेयमुपक्तपद्ुभृ्तर्बचासतसै श्रमित्नि जनयति 1 न 

१ग श्स्य परिदति। 



४८० श्ीपरसापणाया्विरीचतभाप्यसमेतपू-- (्पारज्भनु* १ 

पोपनिपदः प्रामाण्ये विवदितव्यम् । तत्मरमण्यस्य खतरस्त्वाद्रीकारहप्रायाण्ये कारणा. 
मावा ] किममेधृपल्कत्वादप्रामाप्यमुत्त चापितलादयवानुवरादकत्यात् ¦ नाऽऽयः । 
स्ये ्ानमननते बरेलादवान्वदाक्यानामयपरात्मा हेति मदानाक्यानां च श्रपण 
मभरेण गोघोपरभ्मत् । नन्पासा बेतिपदयोरयौ छौकिकावहोक्निक्रौ वा ¡ नाऽऽ । 
वेद्यालूवादकत्वप्रन्नाद् । द्वितीये सबन्धग्रहणापंमवदबोधकतवभू । अयोत्येत । 
पदार्थयो्ीकरिकतेन पेयन्धमरहणम् ! वाक्यार्थस्य टौकिकत्वामावादनुवादकत्वष् । एत- 
देवापे पदमीमांसायां निर्भतिम्-", सेकावगद्ाग्यैः वावदो केदेऽमि मोष 
कः » इति 1 तदस्तत् 1 वाकषायैष्य दुनिख्पत्वात् 1 क संपर्मो वाक्यार्थः किंवा 
विशिष्ट उतालण्डैकरपः 1 तजाभिरितान्बयवादिनो नैषः परैरमिहितानां पवा- 
भोनां परम॒ वाक्थायैगाहुः । जन्वितमिषानवषद्रिन्तु प्रासाकरा योग्येतरविगिषटं 
नियोगं वाक्या्धमहुः । एवमन्नाव्यात्मनहमणोः सं्मस्याऽऽत्मविशिष्व्रमणो या 
वायार्धत्ये प्लपतिद्धान्त्तव प्र्भ्येत । त्वदभिमतप्याखण्डेकरपार्षप्यापरिद्धेः । 
तर्छलण्डेकरस्न एव वाक्रयाधोऽस्िविति चेन्न द्टन्ताभावात् ॥ कर्थचितेपत्यि दृष्टाने 
हानोषादानराहिलेन पुरपार्थामावात् } किंचासण्यकरपत्वततिच्यये नयतो भिध्याते 
वेदस्यापि मिथ्यालवाद्परामाण्यं स्वात् ! अत्रोच्यते त्वेय( टि दुप्यत्वेन परमतमतुव- 
दवितुमखण्डैकरप्ं वक्तिवति यद्वाव प्रयुज्यते तस्यैव वाक्यस्य दष्टानात्वमम्बुपेयम् 1 
महि त्च स्गस्य विशिष्टस्य वा वाक्यार्थत्वम् 1 तया सलदूष्यत्काङ्गात् । न 
खट तदुभयं त्वया दूष्यते ् वमवत्वेन स्वीकारात् । त्मादतुवाद$मसण्डेकापतं वक्ति 
भयं तमको दन्तः ।पूर्वाचार्यां अपि वर्भयन्ति--सयज्ञानादिवापयमलण्डर्यति्टं 
ठक्तणवाभयत्वासङ्एमकादाथनद्र इतिवाकयवत्।प्रकषटदाव्देन नलत्ररकाशव्यावृततिः । 
प्रकाशशषव्देन मेषादिम्यावृततिः। ततो बुपूतिएतं चर्द(द्र) प्ातिपदिकार्थमाभमसण्डमनिन 
स्येन बोध्यते 1 तपा त्त्वमस्यादिवाक्यमखण्डार्यनिष्ठमकायेकारणद्रन्यनिषतवे पतति 
समागाधिकरणत्वाततेऽयं देवदचच दतिदपतयवत् { पर्पविरुद्धाम्या तदेशकाद्यभ्या- 
मेतरेशकासभ्यामुपदलितस्य देवदत्तन्यकदयैकयस्य प्रतिपायत्वदलण्डर्त्वम् | 

वातिकसारेऽप्यलण्डा्यत्ं वाक्यस्य प्रतिपादितेम्-- 

ग्धनिद्धात्मन्यात्मशब्दप्रयो मात हि टौकिकिः 1 

न्र्ा्ोऽपि महत्वेन प्रसिद्धो व्यवहारतः 1 
एनं पदात्परिजञाति पदायै छोकमानवेः 1 
पाक्या्योऽगीन्छियो वेदगाक्यात्केनं निवृते । 

अपूषेवताप्वर्मपदायंरीकमानतः 1 

१ स. शङ 1 रग. "पलद 1३े ध. माघः ष्का ख, इ, कपर । 



(्रपार्छभनु० १] कृष्णयजदीयं ततिरीयासयकम् । ५८१ 

वयुत्पयारीफिकोऽप्यर्भो षायाद्नुद्स्यया यया । 
यपाऽ्पवादादिवशचात्छगीघर्ोऽयगम्पते | 
तदछीवान्त्व(प्येन(ण) नदयारपोऽप्यवमम्यततस् { 
अपरतिद्रपदा्ोऽरि परतिद्धर्मपरैः पह । 
समम्ित्ार्भोदपुं शयो मदुकुरादिवत् । 
अतो छोकानुष्ारि्या व्युलरयाऽर्मोऽप्यरीगरिकः । 
भ्रहमारमफः पिध्येत्त्र कस्मादमानत्। । 
अन्यपरेवास वतयार्थो मैप सेक्छटस्षणः | 
पिशिष्टलक्षणो चा स्पाक्कितप्ण्डल्रक्षणः | 
चक्षणोऽनासनरूपमवसत्वं तथाऽऽत्मनः । 
जज्ञानं दयं म्यां पदाम्थां वरिनिवधिते | 
नेहान्यदात्मनो बक न वाऽक्मा चद्षणोऽन्यनः | 
तेद्रातम्पमनयोलप्मान्नीलोत्टपिलन्ञणम् । 

नीर श्ुसपत्वं न अन्योन्यं व्यभिनािणौ 1 
आत्मवरस्त्ययोरनालि व्यभिचारो मनागपि । 

प्रस्पत्वमार्मता तद्द्र बाद्धितीयता 
दौ परत्यघावततमाग्यो तग्रैकस्य परावतः } 
अतः प्रलक्तवमधेतदयत्ये न चेतरत् । 

| तेषाऽप्यविद्ाविघ्नान्तिव्यवृ्ययं पद्द्यम् 1 
आत्माऽति समिदं वरघ्न मोहत्पाचेश्यट्पितम् । 
तक्नावि प्लधैवाऽऽत्मा पद्वितीयतयेश्षयते 1 
आत्मा महेति प्ष्यद्ितीयत्वयाधनात् | 

जछण्डे निष्ठितं तगरं पुर्षे वमीसति 1 
हानोप्रदानराहियेऽप्यपुमर्थो प्यत्र दि । 
इष्टमरतिरनिष्टाभनिवृतेशेह प्रभात 1 
स्वं रोति श्रते वाये प्तिष्यत्येाप्रयलतः 1 
जशेपानभेविनच्छेदो बह्यानन्दोऽप्यनुचमः । 
पुरपपेपदष्टत्वायदत्कय प्रमाणत्र 1 
तथेङास्ये विशोषाद्र पुमरणीतिशयत्वतः । 
न यैद्रार्पाम्ुायस्य मिध्यालनिह् चोयताम् । 

१ का. श्दतां २ स, निषितते ! म, "पार्यं स" । ४ म, घ, शीते । 
९१ 



४८ शरीपत्सायणाचायेविरयितभाष्यकषमतम्- िषा०७अदु०१] 

कद् वेदस्य पिथ्यात्वं भवता ज्ञायते द्द 
देकाल्यपरतिपत्तेः प्रा मिध्यात्वमवाधनात् } 
पमर्थस्य समाप्त्या वेदेन क तव । 
अज्ञातमपि मिध्यावव प्राग्त्येवेति तच्छृणु 1 
मानप्यत्वभिथ्यातवे न मात्वामालवकारमे 1 
सलयेनाप्वुपायेन घरेनाध्नि्म मोयते । 
अ्त्येनाप्युपायेन प्रतिमिम्बेन विभ्वीः | 
तेप्माद्पीवनोबित्वाहुटकारणवर्मनात् । 
अाघाच प्रमाणत्वं वततुनयततादिवच्चुतः | 
नु मेदाधिौातयेधिषायकनिमिधकैः । 
अक्षादिमिश्च मैकालम्यं बाधित्तसवाद्यममायुतम् 1 
न चापतैकरात्यशासत्य तैरिकहप्तएचयो । 
यत एतावप्तमाभ्यौ क्रियायागिष व्तुनि । 
मरीहिभिवी यतति यया यागो किकर्प्यते 
मैवमेकमनेकं वे्येतदस्तु विकर्प्यते 1 
सुचि यथा द्पूर्मात तथा न तु { 
मिन्नामिक्नासान। यत्तु सपुचचेतुमिशारईति 1 
अत रेकात्म्पमानस्य मेदमानष्य वा द्रमोः । 
एकस्य याधसंपाप्तविक्ये धीर्ध्यतेऽन्यपा 1 
नेह नानेति भेदानां निपेषो नान्यमाधकः । 
यणोदिप्रहटमोपायप्रसकषादुपनीवनात् । 
व्णीन्प्हीतुमर्ैस्य ब्युत्यसयैवोषनीवति । 
शचतिरसातुमानि द्व भ्रवरत्वं तयौसतः । 
निपेषविप्पोर्वच्छायं विन्तशृद्धयुपकारि तव् । 
देक्यशचाचणोपनीन्यं श्नडं तेन ततमतम् + 
तसु भेदाधयेभैव विधत्ते च निपेधति । 
सा्ताददशाखस्य माधो विष्यािया्तः । 

आओपचारिकौकाल्यशाद्नं करावमसंलवात् 1 
पावकां परया जपापृमृपयुभ्यते । 
भेदप्तापनमसादिभेदाद्नयत्र श्य का | 

५ क्ख. द. (न्. । एषा" 1 रस. शरदिः 



पिपा०७मदु० १] छप्णयजुरदीयं तेत्तिरीयारण्यक् । ४८ 

सावकाशं तत्तस्य नापो नेकातम्यराचतः । 
रेका्यमोध्सेऽर येदान्ता बाधितस्वतः | 
अप्रामाण्ये मनन्तीति पूर्वः पो व्यवस्थितः । 
उच्यते छोक्तः द्धं मेदमाश्नि्य घोदना । 
भ्रवृत्ता पुरुपायीय न तु मेदावनुद्धये । 
जआध्रयोऽप्यघ् यो भेदो मायिकरोऽप्तौ न यातवः { 
नेह नानिति शाच्राह् वास्तवः प्रतिषिध्यते 1 
आगमो मायिकं मेदं न निपेधति किं लिमम् | 
मायिको मेद इत्येवं प्रत्युत प्रतिपादयेत् । 
मायामात्रमिदं दतमद्रैतं प्रपातः ! 
ति माण्डुक्यश्ालायां शतिवाक्धमधीयते ॥ 

प्रलक्षादिभिरप्यत्र भेद मालयेप मायिकः । 
उपजीन्यः स एवातो नोपजोव्यविरो भित! । 
चाकू शुकिशकठे गायिकं रनतं यथा । 
भाते तददद भेदभानम् । 
वापे ब्राह्मणे स्क मायिकी श्रता यथा । 
म किरुद्धा तपा भेदो नाद्वैतेन विध्यते । 
प्रयक्षदिप्रमाणानां प्रामाण्यं म्यावहारिकम् ! 
आश्रिखायं भरपधः स्यदरीकेोऽपि प्रमाणान् । 
अद्धितागमवाक्यं तु तच्चाविदनटक्षणम् 1 
प्रमाणभाये ममतां नातोऽन्योन्यविरोधित। । 
नायं शब्दः कुतो यप्सषटूपं पदयामि चकषुषा । 
इतर यद्वतथेवायं विरोधोऽक्तनबादययोः । 
विभिततविषयत्वेन विरोधापंमवे सतति । 
अवायितत्वादैकाल्यं प्रामाणिकमिति स्थितम् । 
मनु वेदान्तिद्धान्मनानन्तोऽपि वादिनः । 
रीकिकाश्च खमात्मानं नाननि स्लस्वमानतः 1 
अल प्रसद्मन्यद्वा यथायेगये म्वेत्ततः } 
जातात्मकयनदिते वेदान्ता अनुवादिनः । 
मैवाऽऽत्मनोऽन्यदवस्ववदान्तः प्रतिपाद्यते । 

१्ब. "सेव मरा" । २ क. ग. ढ. नाहम" । 



1.2. श्रीमत्छायणाचायैविरसवितमाष्यसमेतम्-- [अपा००अतु०१] 

येनापूर्थिटामेन तेमामननुरादता ! 
उच्यते मानारात्िद्धः क देहात्माऽथकेतः । 
नाऽऽ स्यादनुवादित्वं देहात्मानुकीपैनात् । 
न वेदान्ताः कचिदेह आसेति प्र्पादयत् । 
यः कोरोऽन्रमयः भोक्तसघ्रस््वेवानृवादता 1 
देेवतोऽपि कि कती वस बोमययाऽपि वा } 
तयोभीनन्तरनिोधादाशङकया नागुवदिता । 
वादिने ठौकिका वाऽत्र भविप्यदेहमागिन् । 
कुर्त्रलानं न जानन्ति वेदान्तवचप्ता विना } 
देहान्तरामिपतवद्धो मावित्वा्क्षमोचरः } 
टिद्धपाृदयविरहान्नातुमानोपमा तथा । 
मावर्पारमोधाय नाभावोऽपि पवते 1 
सर्पाप सेमाम्या दृष्टकल्पकयर्मनात् । 
अन्यथाऽनुषपत्ोऽपि श्रुतः स्यो न यस्प्कः } 
शताथीपत्तितोऽप्यध तिरेव बटीयप्नी । 
योनिमन्ये प्रपयन्ते शरीरत्वाय देहिभेः । 
इति येदान्तयचप्ता भविप्यदेहयोगधीः । 
मविव्यदेकबन्धी याक्यादात्मा न वेन्मतः 1 

चाके इव नो दर्यादद्टायीः विया: पुषोः 1 
योगिप्रलक्षतो भाविपनन्धो क्ञायंते षदि 1 
तथाऽपि योगिता श्तादृषठानदिव नान्यया ॥ 
योगिभिर्नयवषानाद्वा साक्षद्रः श्रुतिल हहे \ 
कञ्ीतमनि प्रमाणं स्वात्सरगदरिफनमोक्तरि 
ब्ात्मन्यप्यदूयद्धिनं मानं स्या्रथधन । 

प्रयुषाहवुद्धिरव िष्यत्यालानुमृतितः । 

शादक्वेधता भर्ता विपयत्यानिच्सणात् } 
तस्मादननुवाद्रिलार्षिद्धा वेदाम्तमानतता 1 
प्रमाप मेय्तपिस्ं मेयता कश्य युम्यते 1 

इलयकरादूज्षातिवच्ययं मेयमव्र निक्प्पते 
अविज्ञातः धरमाणस्य विषयो बद्विन मतः} 

सोऽतप यभागा पिषयेदद्ाऽनपूतिनः 1 
क. द. जायते । 



(िपा०ऽमलु० १} र्णडुरवदीयंपरनिरीारण्यकमर् । . ४८५ 
न तानन्मानतः पिद्धर्मानासवैमपक्षणात् 1 
तिदधमन्नातमुदिद्य प्ते मानं प्रकते । 
अज्ञातप्वं न सिद्धं चेन्मानात्ततेकेन पतिष्यति । 
इतनि मेननित्यनेतन्यादुमविनानुपूयते ! 
मानपवरतितः पूर्वगज्ञातत्वं यथा ता 1 
ज्ञातत्यमव्युरत् चैतन्येनानुमूयते । 
भ्वृतत विषये मानं बोषयद्िपयकृतिम् 1 
न्ञाततात्तातते भातो न तेनावरिपयत्वतः । 
स्याथ संवृत्ते नेग्रेण रप्तगन्धयोः । 
अगृहीतियैया तदरज्तातान्ञातत्वयो मेत् । 
नेत्रागृहीतयोल्न्यदोधकं स्यायथा सथा 

ज्ञाततासञातते गरचे अमेये अपि ते चित। । 

जन्ञानण्या्तपन्ातं ज्ञपि पनेन भाप्तितम् ॥ 

तव्चोमपं स्ा्िमास्वमाह्ेदान्तपारगाः । 
सर्व वतु ज्ञाततया लर्पतत्वेन वा प्तदा । 
साकषियैत्यविपएय इति शाकेषु निश्चयः | 
चिैवन्ञाततािद्ावज्ताते यः स॒ मोयते 1 
सैमीनिरतन्िनत्यं कध्याज्नातत्वमीरशम् । 
चेतैनोऽचेवनो वाऽयमङ्तातेः यद्चेतनः | 
ततनज्ञातार्भकार्यस् जप्यन्ञातता कुतः । 
अन्नातरज्नुकार्यस्य सर्ैप्याज्ञातता म हि । 
जन्ञातमदमकार्यश्य जदस्यान्ञातता कृतः 1 
रणनुसपे न जानामि बोदुणिच्छामि मानतः । 

इति व्यब म्रा नादधी हुन मेऽपि न! 
्रिचात्तातत्वतो लम्ये तिसेधानं न नेतरत् 1 

स्वयमेव तिसेभूते जडे काऽन्या तिरोदितिः 1 
आविभूलस्वस्पे तु चेतनेऽन्येन निर्मितात् । 
तितेधानाद्वि्णेऽल्ि शुभ्रवखे मपो यपा । 

पनद्र मटिनयेदराहनीखमेवं न तु ककनित् । 

१ स. शुभे" । २ फ. इ. "यानपि ) सा । ३य. प्ठनाचे 1४ क.स. प. ट, तिः 

अआ" 1५ क,ख. र. केषुच।६ ग. स्वाभ्यां ४ 



८६ श्रीप्सायणाचार्विरचितभाप्यसमेतम्- [भपा००मन्० १} 

एवं चेतनमन्ञातं नडं चज्ञानेहटकम् । 
कार्यकारणरूपं यश्निलिढं नडमोक्ष्यताम् । 
तेन पर्वण चिदूपः सखभकाशलिरोहितः । 
वितेहितिनोमयं तदाक्तते चन््राहुवत् 1 
कयः भ्रकाशनाशौ वा नासि चन्दरवदेव हि । 
राहुम्र्ततवमिनदौ वेवदथैव मापते 1 
अन्नातत्वं चितस्तद्मवद्यैव .मापताम् । 
अवोऽनुमव एवैको विपयोऽज्ञीतरक्षणः । 

अक्षादीनां खतःिद्धे यत्र तेषां प्रमाणता ! 
अतुमूतिमरहायैव धवृत्चान्यपि दुक्षया । 
सामग्याऽसिमानानि गृहते जरपतयुताम् । 
शुक्तिकाम्रहणायेव प्रवृत्तमपि छोचनम् । 
गृहीति रजतेपिते शुकं दोपयोगतः 1 
वेदान्तेतरप्ामभ इषा श्षरादिका । 
पैर्जा घीरत्र गृहाति स्पूति सूपादिपयुताम् 1 
एवे च सति विधान्तः कस्ते रजते धियम् । 
परमाणं मनुते यदवदुपादौ भरुनासथा । 
पिण्यश्ान्तमखिठं ज्ञानमिच्छन्ति वादिनः । 
विपर्वयं भरकर ठु वदन्ति रनतादिके । 
सपैरघपरिणि पदु प्रमा धीवृत्तयोऽषिराः । 
त्था रूपाधिके भुदधिः प्वादविपर्वयरूपिणी । 
एवं न्यायेन संतिद्धा ममाणानां प्रमाणता 1 
बदप्येव् वा. शता रषद त्र विदुः \ 
चिण्येव प्रमाणं सदपि भाने विमूदधीः । 
रत्रा मानमिति विद्यायया तया | 
न्रक्षप्यक्षादिमानत्वपिति न्यायविदां मतम् । 

रूपादविव तन्मात्वमिति मूदषियो जयुः 1 
~ क बहक प्रोयं स्याद्यतत्येन चेतनः । 

सदेषामपि मानानामन्तातत्वामिमाविनाम् ॥ 
वेदान्तानां विषेण मिःरोषाज्ञानवातिनाम् । 

१. त. ए. शिद्धोय"। २९. रपी", 



(िपा०७अनु° १] टछृप्णय्वेदीयं तैिरीयरण्यक् । ५८७ 

अन्नातश्ेतनो मेयो नज्ञातोऽन्योऽत्ि कथन । 
$ चाऽऽनन्दािरूपस्य पुरुपार्थस्य हेतवः । 
वेदान्तास्ेन तन्भेय आनन्दात्मा परः पुमान् " । 
उक्तमत्रोपनिषदो विषयादिषतुष्टयम् । 
प्रामाण्यमपि तन्ेयमय न्याया भ्वति । 

सेयं सैतिरीयोपनिपत्रिविपा) सांहिती बारुणी याती चेति। तथ प्रपम्पा- 
उके सुदिताध्यायस्पोक्तत्वा्दरपोषनिपत्सुदिती । द्वितीयतृतीययोः परमाठकयेर्म वक्ष 
विद्याऽभिहिता तस्याः तप्रदायपरकीको बरुणस्स्म्तुमयरूपोपनिषरारुणी 1 घतुधे- 
भरपाठके य्ञपयुक्ता भपि माप्त द्राऽऽक्रादा अत्तदूरोपनिपद्याततिकी । तातां 
ति्रृणां मध्ये वादणी मुरा । तस्यां परमपुस्परमस्य बहममरपिठ्तणत्य प्ता्षदेव 
साधनाय नक्षविदायाः प्रतिपादितत्वात् । एवं तरतम्य तत्वेन शैव प्रथमे प्रटित- 

व्येति चेत्न । तप्यामभिकारतिद्यये सांहिद्याः प्रधमं १२तव्यत्वात् । यद्यपि विषिदि. 
पोर्ि्यायामपिकारो दिविदिषा च वृर्मभिरवोत्पादिता तयाऽपि न कमैमिधित््यैका- 
अयगुत्पपते । धरयत मृततिवाहुस्याद्विलेपवाप्तनैव मूयत्ती मवति । देका्यस्य पतक्षा- 
र्कार्देतुरवं फटा आभनन्ति--“ दश्यते त्वश्यया बुद्धा पूह््मया पक्दश्चिभिः 
ति 1 देकाथ्यं च धयानाभ्यासेन जन्यते | अत एव प्रतञ्जसिर्योगखरूपं तरसराधनं च 
सूत्रयामास“ योगधित्धृततिनिरोधः ” ५ भम्यापैराम्याम्या तन्निरोधः " इति । 
अतो ध्यानाम्याप्राय सादिद्याः प्रथममाषितं युक्तम् । ‹ भयात बहुविघ्नानि › इति 
डीकिफन्यायाद्ि्पतो बह्मविधायां देवकृतविघ्ननाहुल्यपेमवाचाऽऽदौ विघ्रपरिहाराय 
प्रयतितव्यम् । दैमिकविघपैमावना च बृहृदारण्यकेऽवगम्यते--“ अय योऽन्यां 

देषतामुपातेऽन्योऽछावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा ष्डुरेवं स देषानां यपा हवै 
चयः प्रवो मनुष्यं भुड्युरेवमेकैकः पुरुप देवान्पुनक्येकत्मिनेव पशावा- 
दीयमानेऽग्ियं भवति कु बटु तत्सादेषां तन प्रियं यदेतन्मचरष्या 
विद्धः” इति } अयमधै--द्री हि पुरौ व्ष्यवित्करमी च । तन बह्विव 
सदमावाप्िवतीति पूर्ववाक्ये समान्नतमू--“य एवं वेदाहं ब्ासतीति स॒ षं 
पे मततिः) इति 1 विदितव्रघमतच्तष्य पुरपस्य सपेमावाप्तिवित्ताय देव! अपि न 
समधी; । यप्लादयं विदे देवाचामात्मा भवति । एतदपि तत्रैवाऽश््ना- 
तेमू--““ तस्य ह न देवाञ्चनामल्या ईशत आत्मा छेपां सर मवति " इति । इष्पं 
न्रदयविदः परमपुरपार्मास्राय विद्यारहितस्य तदभावं दर्शयिवुमय योऽन्यापरि्ादिं 
मकियमा्नातेम् । अय त्टविद्यामिमोक्स्यनन्तरमविचामहिमा वर्ण्यते 1 यः 

५ मच. "द्वि 1 रदन्त्व 



४८८ ` श्रीप्रसायणाचार्यधिरवितमाप्यसमेतम्-- [अपा०७अबु ०१] 

पुमाम्स्वािरित्तं देवतामुपास्ते पतेकोऽपादुपास्ये देवो म्तोऽन्योऽहं बोपपतको देवा- 
दन्योऽ्सीति सोऽयपुपाप्तको भेदद्ी सन्स्स्य वद्यत्वदक्षणपहिमाने न जानाति । 
यथा गजाश्वादिरूपः पृः ख्य श्ष्त्यधिक्यमततात्वा स्वरपराकीनामपि मनुष्या- 
णामधनो मवत्येवमन्ञानी स उपाप्तको देवनामधीनो मवति । यथा पेन्वनाशबटी- 
वृमदिषादयो सहवः पशवः क्षारप्रदानमारवहनादिना स्वोचितव्थापरिणकं भतुष्यं 
प्रायन्त्येवमन्ञानी पुर एकैक एवागिसूयनद्रादीन्देवन्द्विष्पदानादिनाः प्राटति । 

त््मदिकेकः पुरूषो देवानां स्पदुस्थानीयः । यथा बहुपडखापिनः पुरुपत्यैकसि- 
क्ष पदौ चोरव्याघ्ादिभिरपहियमाणे स्ति महदप्रियं मवति सत्र बहुषु पदराप्वपषहू- 
तरेषु सत्मु किमु वक्तन्यम् 1 तस्मान्मतुष्या पएतद्रलयाप्मलवं विद्युरिति यदेतदसि त्द्ै- 
तदेषां देषानामयन्तमप्रियमिति । एतस्य चप्रियत्यस्य शुष्युक्तत्वाद्रसतरिधायां देष- 

कृते। विघ्नः सूमान्यते । 

मयमर्पो वार्षिकिसारे स्प संमृहीतः-- 
“सखस्य तर्मविक्ञाय यागदानादिक्ममिः । 
स्वतोऽम्या देवताः पाति दछनडून्वणिनं पथा । 
अषि भूरिषरोः पूष एकप्मिजपि तस्करैः । 
दियमाे पर्ष दुःखं शरि सर्वापहारतः 1 
परैछतुद्ये मृश ब्रहमधोपरिमोपिणिा । 
हियमाणे महुदुःलं स्यातसवेधां दिवौकपता् । 
तेस्मद्विमामप्ियं तथन्मतुप्या विनमते 
अह्लातमत्वभतो देवाः प्रतिचघ्न्ति वेदनम् 1 
प्रमादिनो बहिश्ित्ताः पिशुनाः कटरोतपुकाः 1 
पैन्याततिनोऽपि दस्यने देवसटूपिताशयाः" इति । 

यपा दषाः परनिबन्धकालद्वटप्यादयोऽपि वरहमविचायाः ्तरिबन्यकाः ) एतदपि वृह्- 
दूारण्क एव-- “अयो अयं षा आत्मा सर्वषां भूतानां सेकः" इत्याद्रिनाऽपिदितम् । 

तवयोऽप्येवं संगृहीतः-- 
"वणौश्मामिषानैी प्त्ततच्वत्तः पराच्मतिः 1 
देवादोनामाश्नयः स्यास््वेपामागिपीचिकरम् 1 

देवानां यागरोमाभ्याग्पोणां वेदेपाटत्तः 1 
पितणां श्राद्धो तरणं वाजमृहदानतः 1 
पशनां सृणनीराम्यामुच्छिटकणवान्यदः 1 

भम. ची; 



[भषा०जभनु° १} कृप्णयजदीवं तैस्िरीयारण्यकम् । ४८९ 

शलुटिद्िममुख्यानममेवं सर्वीघ्रयो गही । 
कर्मणा नाजिते यषा क्षिटुपकारछत् । 
गृही देबादिमिस्मादानितोऽपूतस्ववर्मभिः । 
स्वष्वफर्मा(जैतत्वेन देवाचःः स्वसवदेहवत् ॥ 
अविनश्च स्देच्छन्ति गृहिणः खोपकारिणः । 
तं बुदध्वाऽननृष्टानं नाश्नोऽये गृहिणो महान् । 
एष देवादिभिः पवन दि, शनयश्चितरिनिुम् 1 
कमैणामननु्ठाने रोगाटस्यादिना हु यत् 1 
नप्ावात्यन्तिको नारो यतः पश्चात्करिप्यति । 

मा भूहक््लहानिनें ब्रहमयायात्म्यक्िया 1 
इति देवादयो विद्य परतिब्न्ति यत्नतः" इति 1 

एतदेवामिपरेय कटवहीप्यान्नातपू-“धरकरणायापि बहुभिर्यो न ॒ठम्पः भृष्व- 
स्ीऽपरि बहवो यं न विदुः इति । 

भगवताऽ््यतेगेक्तम्-- 

“पनुप्याणं सदकेपु कनिति सिद्धये 1 
यततामपि षिदानां फथिनमां देत्ति तत्वतः" इति । 

तदेवे परमपुरुपार्भस्य पिप्तबाहुस्यसंमवत्तच्छाम्तये सर हित्यापुपनिषयाचयाुवाकरे 
जप्मो मन्न जास्नायते । क्काण्डस्वोपके तु नायं मन्न आन्तः कर्मातु्ठानस्य 
देवादिभिरप्यपे्ितत्वेन ततर विघ्नानामतेमवात् । ननु पूर्वकाण्डेकतैर्यतदानादर(भिि 
विय्ाविघ्च उपास्यति 1 धादम् । तथाऽपि म्रजपनिकतैनीयं विघ्रान्तरं पेमवति । 

दिचयासदधिरायो विन्नः । सर च संकतैहद्धिः परिगिप्यते । 

एतच पुराणेऽनिदितम्-- 

भहपाप्वतां तृपां ज्ञानयज्ञो न रोचते । 
प्र्युत ज्ञानय्तु ्र्ेप्यो भातत वततः" इतति 1 

तानि च महान्ति पापानि बहवे रनिमुत्पदयदि्ज्तदानादिमिर्मकयन्ते । 
सेयं स्विििदिपाश्द्ाच्या । तदुलादकल्वं च यज्ञादीनागेवमान्नायते-“तमेते 
ाुवचनेन व्रा्तणा विरत्रिदिषन्ति यज्ञन दानेन तपपताऽनादकिन” इति । यततादीनां 

न काम्यानां प्राप्ता्तिरददेवुतेऽयीधरापितानां वेदनविध्कारिमहापातकनिवतकतव 
युक्तम् 

१ स. व पत। 
६२ 



४९८ भरीपर्साप्ायार्विरचितभाप्यसमेतम्-- {षा ०७अतु ° १] 

अत एव भगनुनोक्तम्-- 
श्रदण्यापाय कर्णमि सहतं वयक्ता करोति यः} 

दिष्यते न प प्िन प्रपध्ररि्ानयत्ता" इति । 

तस पाप्य पिये दम् 1 एत नेप्तरम्पतिदादुक्त-- 

कोध्यमानं तु तचिततमोश्वरपित्ररमेभिः। 
गरैरग्थं चसलकष्टी स्यमनत्वथ सुनिर्म्म्” शति ( 

भरेयोमामिऽप्यमिदिषय्-- < 
प्रघतादिललम्बन्ति पपरिऽक्िन्नपारतवुद्धिः 1 
अन्तर्यापिनि देवे समर्ित्ठक्रियाविपक्तिसि्।) इति 1 

परिय परिधायापरहयिकरे वितते परिदटेऽपि निततिकाग््हेतोरुपा्तस्य योगश 
उ्दमभियेयष्यन्तरायाः तमयति । ते च पतञ्जलिना योगशासे पूतिताः-- 
भव्याविस्तयानपशायप्रमाद््स्याविरतिधन्तिदश्षनाटन्धभूमिकत्वानवरिपिततवानि चित्त- 

पिकनेषा योगान्तरायाः" इति । व्याधिः प्रभिद्धः। सस्यानगकर्मण्यता चित्तस्य । चित्तं हि 
यदावित्तमेगुणराहु्येन व्यापरायेपे पमूदं मवति । उपाप्यनिश्वयराहित्य सशयः 

उषाप्तनप्य कदाविद्िसमरिः प्रमादः 1 प्रधात्करिप्यागीतयुपेक्षाऽऽटस्यम् । वैराग्यरा- 
हिसगविरतिः { उपरस्यवस्तुम्यन्यथा निश्चयो आन्तिदशैनम् ! नितिकारन्यस्योत्तसे 

सराभिददधिरादित्यमटन्यमूमित्वम् । कदानिदपा्तने प्रततिः कदाचिचागदानादी 
कदानित्छपिवाणिस्यादाविल्येतादगनवस्थिनत्वम् 

एतेषं योगान्तरायाणामुपद्ठामनाय नप्वं मदमाह्--~ 

हरिः ॐ 
शजो मित्रः शं वरणः। द नें मववर्यमा । शेन 
इन्द्रो बहस्यतिः1 श्चं नो विष्णुररक्रमः, इति 1 

अदः प्रणलृ््ाभिमानी देषो पिनो नोऽस्माकं शं सुदेदु्भवतु ।! एवमुत्तर- 
चनापि योज्यम् । रत्रिरपानकृततामिमानी वरणः । नश्रुप आदित्यमण्डरस्य चाभिमा- 
न्पयैमा | बाहोकररस्या(्य चाभिमानीनद्रः। वाचि बुद्धौ चाभिमानी ब्रहि; । प्ाद- 
योरपि विष्णः त चोस्क्रमः 1 निविक्रमावत्रेविस्वी्ेपादोपेवत्यात् । मथवा 
प्राणाद्िषववयतेष्वनिमानिनां मिनादीनागुक्ततवादवयविनि इत्तरदेेऽभिमानी विराद्, 
पुष्पः परिदिप्यते । प्र ेर्कमशब्देनामिधीयते 1 वरहमाण्डदेहोयितस्येन सद्स्यापि- 
रवुष्कम्वम् । 

क्प. भरू-टध्य' 1 २क. स.ग ॐ. "निदाय ३. घ. पिनेः। सोऽस्मा" । 



(िपा०७अनु० ] ङप्णयतुदीयं तैतिरीयारण्यकमर् । ४९१ 

इत्थमवयवेप्यवयविनि चाभिमानिनो देवा वितरप्रिहरिण पलहेतृतया प्राथितः । 
जथ तेषं देवानामन्तर्यामित्वेन प्रेरकं यत्परं बल तदेतत्रमियो-- 

नमो ब्र्णे | नर्मस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यप 
बह्मासि ! त्वमेम मर्यकं बमं यदिष्यापि ! कुह बंदि- 

प्यामि। स्यं व॑दिष्यामि । तम्ार्मबन्तु । तदक्तारं- 
म॒रतु । अर्बु भाम् । अवरैतु वृक्तारम् , इति । 

य बरद ज्ञानक्रियाशक्त्युमेतपू्ातमनः वायुपूर्तिषारिणां सपा प्राणिनां विधा 
रकं मवति ! “वायुर्वै गौतम ततप वायुना वै गोतम सूत्रेणायं च रोकः परश्च लोकः 
सर्वाणि च मृतानि दग्धानि भवन्ति" इति श्रुतेः । अतो वायुरपि नपि । 
तत्रान्तयीगिणः शासानुमानाम्यगिनावगम्पत्वेन परोक्षतवात्तास्ि प्मोधनम् । प्रा 

समना वायुद्पेण सकषनन्दियगम्पतवात्तनोध्यते । अयमेवामिप्रायस्सवोष म्लक्ष- 
भिति वक्येन स्पष्ठी कियते । यतो बायूपाधिकं बरद्य प्रसक्षयोग्यं ततो हे वायो 
त्वामत्र व्याकरिप्यमणिपूपाप्नवाक्येषु सराप्नात्कारयोग्यं व्रह्म वदिष्यामि । 
सोपाधिक ब्दा तु येन येन रकरिणोपाप्यते तेन तेन प्रकरेण निरम्यपि सति 
साक्षात्कतुं शक्यते । अत एव च्छन्दोगाः श्राण्डिस्पविद्यायामामननि--“एतपितः 
प्रेल्एमिततमवित्ाऽस्वीति यस्य स्यादद्धा न विचिविर्पाऽसिति इति ! अद्धा साक्षा. 
दित्यः । वाजसनेथिनोऽप्यामनन्ति--“देवो मृत्वा देवानप्येति" इति । दैव 
मन्मनि पाक्षात्काते दवेवमावः | मरणाटूध्व देवत्वाप्निरैवाप्ययः | अती वक्ष्यमाण. 
यक्येपु नानृतं पदिष्यामि रितु विद्यमानवार्ष प्रयक्षं नदषिलेतादशं वदिष्यामि | 
विवक्षितस्य विद्यमाना्ष्याऽऽदौ मनप्त पर्यदयोननमृतवदने प्राद्वचपरोारणं सलय- 
वदनमिति तयो्िवेकः } यदुत्तरच वक्ष्यमाणं प्रयक्षं तेषा तन्मां विद्याभिनं शिष्यं 
घक्तारमाचायं च विदयामर्णोपदेशततामर््यप्रदनिनाप्युभौ पाठयतु | अनयैव विवि 
क्षया पुपररपि (अवतु मामू । अवतु वक्तारम्" इत्यभिधीयते । 

इत्थं वायुरूपं प्रक्ष व्रस सेमराय्यनतयोभिरूपे परोक्ष ब्र तद्वाचकेन प्रणना- 
नुषुत्य विघ्रशान्तिरक्तििति परासधते-- 

ॐ शान्तिः ज्ञान्विः भ्रान्तिः ( १); इति । 

# यदपि शान्तिये स्मेव ग्रयक्ं बरद वदिष्यामोलेव वैदिकपाड उपलभ्यते तयाऽ्पयु- 
पशदयरशःन्वौ खामरेव प्रयश्च बरद्मावादिपमियेव वैदिकपाडत्तदुरोधाच्छ प रनाप्येऽन्र नेतिकाराध्या- 
दरण श्नपनमरुत्वा त्वामेवेतयदिद्ेवा्थकरणाय पुरःठनपाटरस्वामेवेसयेवालुमीषते । 

ग. प्यति । रष्. ननि} 



४९४ श्रीमत्सायणाचार्यविरवितभाप्यसपरदप्ू-- [परपा०५अप्०२) 

अथ सप्तमे दतीयोऽनुवाकछः ! 

वि्ेऽनुनाे दृषटादषटोपकारी मन्यपादेनियमेों विहितः | तृतीये तैदिकामुषिक- 
फरतिद्धये काविदुपापतना विधीयते 1 तत्राऽऽदौ तावन्मङ्गटाचरणार्थऽे मन्न अन्ना 
ये । पू्त्तशान्तिमन्रेण विननोपशरमः प्रातः । अनेन तु मन्नेण विद्यावच्ये- 
त्कः प्राध्येते 1 तमिमं मन्रमार्-- 

सद् नौ यश्चः। भह नं वरन समू, इति । 

= = 

विद्यानिमित्तं यदयक्षसतन्नावावयोः शिप्याचार्ययोः सदास्तु । सम्यगनेनोपात्तनमवु* 
छौयत इति शिष्यस्य यदः । सम्यमुपदिषटमिदाचारयस्य यदः । अनेन विद 
यामधैकत्यटक्षण उत्करपोऽभिहितो भवति 1 ब्ाह्लणस्योनितं श्रताध्ययनरक्षणे तेनो 
मसवरसैषम् 1 एतच्च श्रूयमाणस्य फटस्य प्र्वस्याप्युपरक्षणम् ॥ « पंपौयते भ्रनया 
पष्मिभरहातरेपरनाजायेन सुवर्ण सेकेन " इति हि श्रयते । एतच्च ्सवरयतादि- 
फषमावयोः शरिष्याचा्योः प्रशास्तु ! ययप्युपातितुः शिप्यस्यैव तत्फलं तथापि 

तदीयफरपरपततरानार्यपरितोपहेतुस्वादाचार्ैत्यापि फठलेनेपच्ैते । पनोऽयं पराध 
नाल्प भृद्नछ्चरणार्भो पन्नः श्रिप्येण जप्य आर्य्य तु छनार्पवान्नानिन 
करदप । 

यदुभेमिदं मह्सानरणं तमेतं तिचा श्रतिनानीते-- 

अभावः सब्पहिताया उपनिषदं यराल्पास्यापः । पथ 
अधिटो 4 ॥ 

स्वधिैरगेषु । अधिटोकपभिन्यौतिपमभिपि्यपपिपरनै- 
पध्यात्मपर् । ता पास्ता ईत्यायक्षतेः इति । 

अयदान्दः पूीनुवाकविदितवर्णप्वराथुखारणाम्था्ताननतरममाने | अतःशब्दक्ञ- 
दुारणवात्तनया युक्तत्वं देतू करोति । यष्मादपाप्तनायां धवतैमानः पर्पश्चिराम्य्त- 
वैदुपाेन वापितः पन्वदपारप्तबन्धरहितेपूपासनेपु नितं सप्ता परवेवाधितुं न दषफोति। 
तेस्मात्तसवन्धितीं संदिताया उपनिषदे विष्टा प्मन्तत्फययिप्यामृः । वर्णीनां 
पए्परमयन्तपामीप्यं संहिता । « प्रः सनिकरपैः सहिताः, इति पाणिनिना मूषित 
स्वात् { उप सामीप्ये निषण्णं मनापुवर्वर्वप्ादिषटमस्यामित्ुषनिपदुपाप्ना ताम्। 

% चतर सकाराकवस्य सुदाः पटोऽपि ददिष 
भिन्योतिपगिति पाडः ॥ 

पु धरशिद्धः 1 अचर सर्वमय. पुप्तसेऽ- 

य. नष्टो | 



[भपा००अबु०द] ` द्रप्णय्दीयं तैत्िरीयारण्यषम् । ४९५ 

त्र मेयभृ्ा्नीया परिता प्रा पञचकिषवाश्चयेषु व्याल्याघ्यते । आश्रयमेदेनोपाप्त. 
नाया भदा मा भरदियतदयेमेकैवोपाप्तना पथखाश्रयेषु भ्तिक्ञायते । ठेोकर्योति- 
विद्याप्रनत्मानः पञ्चाऽऽध्रयाः । एयिव्यादीर्लीकानपि्त्य वर्तत इत्यधिरोकप् । एव 

मुत्तरयापि द्रव्यम् । या एता छोकादिफ्विधाश्रयमेदभिन्नाः सेदहिताः सन्ति ताः 
एवौ महासा इ्येवमभिन्ञा उपाप्का आचक्षते 1 ठोकादििषयेचछृषटदधोपातित- 
त्वातहितानां महत्वम् । 

वित्नतायामुपाप्तनायामुपस्यं प्रथमावूयवमाद-- 

अर्थापिषटोकम् । पृथियी पूर्रूपम् । प्रौ रतं- 

रूपम् । आकाशः संधिः ( १) 1 
वाञ्ुः सेधानम् । इदधिरोकम्, इति । 

ठोकादिप्कविपयेपाप्तनाप्रतिन्नानन्तरं लोकविपय उपा्यावयव उच्यते । तंहि 
तावयवयो; पूर्ोत्तवर्भयोमैध्ये यलू्व्णप्य खरूपं ततछयिवीदेवतारूपामिति चिन्तयेत् । 
यदुत्तवप्य खरूपे तदुदुटोकाभिमानिदेवताङ्यम् । य तयोर्षणैयोः संपिर्भध्यदेशः 
सोऽयं दुशोकषिवीलोकमध्यवर्याकाशामिमानिद्रेवतारूपः } यदपि तयेरवणयोमष्य- 
दशे वर्षमानं थानं संहितायाः स्वरूपं॑तेतद्धायुदेवतीरूपम् । इत्येवं छोकषिपयं 
पहिताध्यानमुक्तम् । तदेतदुद।हियतत-इये त्वेत पकरारस्योपरि योऽयगेकारः परोऽयं 
परथिवारूपो यश्चोपरितनलकारोऽपतौ य॒लोकातमकस्तयेरणयेरमध्यदेशा आकाधात्मकसल- 

क्िन्देशे परहितानिपित्े दि्मवेनाऽऽपादितो योऽन्यप्तकारः प्त वाम्यालमक दति 
ध्यायेत् । एवमुत्तरप्वप्युपास्यावय्येषु चतुषु योन्यम् 1 

ति द्वितीयमवयवमाह्-- 

अयांभिञ्यौतिपम् ! आरः पुर्रूपमू । आदित्य उच्ैररूपम् । 
आपः संधिः । वेदुरवः सेधानम् । इयंधिज्पौतिपमर् › हति । 

चतयमययवगाद-- 

अ्ाधिवरियम् । चाचार्यः पूवरूपम् (२ ) 1 

अन्तेवास्यत्तररूपम् । निंदा संपिः 1 मव 

चने« संधानम् । इयंपिवियम् › इति। ..“ 

आचर्विणेषदेषटव्यः शिष्येण पठनीये अन्यो बिया । अन्यस्य पाठः मवचनपर् । 

१२. प्. मेदाः ९. ताया रू ॥ 



४९६ शरीमत्तायणाचारभूविरवितभाप्यसमेवम्-- (िपा००अदु*२] 

चतुमवयवमाह-- 
अभापिप्रजम् 1 माता प्रूपम् । पितोच््॑रप् 1 भना 

संधिः ! मनननै५ संयानम् । इतयधिपरनम् ( ३ 2, इवि । 

भरना पू्रौघ्ादिरूपा । प्रजननुत्पत्तिः । 

पश्चममवयवमाह-- 

अथाध्यात्मम् 1 अधरा इतः पूरम् । उत्तरा दयुरुचैरः 

पम् । वाक्प्॑धिः 1 निष संघानम् । इत्यध्यात्मम् › शति । 

देरेनियादिसिभेतन्यान्तः सेवातोऽतराऽऽत्मशब्देन विक्षितः । तप्याह्रययग" 

भ्यत्वात् । तात्मानमपिद्ट्य वर्त इयध्यात्मम् । धाक्दाव्देन कण्ठतातवाद्िस्यान- 

गृतमिन्दिपच्यते । 
प्रतिपादितरूपानपंहितावयवानुपसहरति-- 

इतीमा पंदासुश्दिताः › इति । 

फ़टक्ताषनसेनोपाधेनां मिपत्ते-- 
य॒ एवमेता पास्ता व्थारूयौवा वेद् । 

संधीयते मर्या पृुमिः । व्रहवरचैसेनात्रायेन 
शरसुवसपैणं खोकेन ८2), इवि ॥ 

संभिराचारयः पूर्वरूपमिस्यधिप्रभं रेकिन ॥ 

इति कृप्णयजेदीपरैततिरीयारण्यके सप्तममपाठके 
चती योऽदुाकः ॥ ३ ॥ 

॥ र [9 

यः पुमनिवमुपासते स॒ पुमान्ध्नादिभिः पवधपते । यथपि तरिद्विषातुः प्रमाणन- 
4 ४ ~ १ 

ज्ञानमभिषत्ते नहु पुहपमरमानसकियास्समुपाप्ननम् » तयाऽपि वि्तानवानिविदि- 

यातुनाऽत्रोपाप्तननियोपरक्ष्यते 1 तयोरमानपतलततम्पात् । न _सदतन् मुख्यार्थः 
भवति | अपुरपतस्य ञानस्य विधातुभरयोग्यत्वादमिवो पूर्वखपमिलयादिवाक्ये- 
नैव ज्ञानतिद्धौ तद्वििरेय्यौच । न चात्र वेदेलेष ददपलयो न प्रिषायक इति 
वाच्यम् 1 विायकष्य पचमखकारस्याऽऽध्रयणात् । न च यस्यनन्यमेव सतानं 

रस्त्ययेनानूदयतामिति काच्यम् 1 क्ञानमत्रिण प्रनादधादिकदाप्तमवात् | तप्नाडुपा- 

ॐ रु्रयेयपि पाठे भदिक्यु प्रदिद्धः \ 

१य.ग. शने विय. रुव १२ग. घ. "तद्यमां। ४, विज्ञाप य, "मद्र प्र 



प्रिप०७अतु०३] पृप्णयञ्दीयं चैततिरीयारण्यकम् । ५९७ 
सक्रियां विद्विषातुनोपरक्षय पचमरुकरिण विधत्ते 1 एवं च सव्युपाप्तनप्रकरणमतुमू- 
द्यते । इति प्राचीनयोग्योपास्स्वेलमियानानत्तत्मकरणत्वमवभम्वते । अन घर्म. 
ख्यस्य फर्य)ऽऽमुष्िरतवमेव । पश्द्विफरुस्य तु चित्रान्ययिनाऽऽसुप्मिक्तव 

पाक्षिकम् । ५ चित्रया यनेत पशुकामः '" इत्यनास्ति प्रतिबन्धे पडपरातिररिकी, 
अन्पथा स्वाुप्मकीति चिवान्यायः । ईदक्फटपिच्य्यं॑पुस्प्च्नोपा्तनकरियाऽत्र 
वेदेत्यनेन विधीयते । 

अत्र गीमां6ा | चहुथौध्पायस्य भूयपपादे #चिन्तितम्-- 

भ्नाहयाप्तनस्य निम उपाल्लावुत विद्यते । 
न देहप्यितिप्तपिक्ं मनेऽतो नियमो न हि 1 
शयनोत्यानगम्निजञपस्यानिवारणात् | 

भीप्रमाधानेरेतुत्वात्परिशिप्यत आपतनम् । 

आीनिनैवोपतितन्यमिति नालति निधमः । मान्त्यापररं भति देदस्थिति- 
विेपप्यानुपरयुक्तत्वादिति भ्रति च्रुपः--परिरोषादाप्तनं नियम्यते 1 तमा हि-न 
तावच्छयनेनोपाततितं शक्थभकस्माजिदरयाऽभिषति्तमवात् । नप्युतथितेन गच्छता व 
देहधारणमार्गनिश्चयादिव्यापारेण चित्तप्य वििकतत्वादत आप्तनिमैवोपाततितव्यम्"' । 

पततरैवान्यथिन्तितग्-- 

“दिग्देशषकाटनियमो विद्यतेऽ न विदयते । 
विद्यते वैदिफत्वेन कर्मसयेतस्य दर्शनात् । 
देकाययस्याविशेयेण दिगादि नियम्यते । 

मनेतुङ्ल इत्युक्तार्थं देशभापणम्” इति ! 

भ बरह्यत्तैन यक्ष्यमाणः प्राच्यां दिति ” इति दिद्नियमः । "धरानीनध्रवणे वैध. 
देवेन येत? इति देशनियमः । “अपरि पिण्डपितृयज्ञेन चरन्ति इति कालनियमः। 
सदरेतन्नियमन्रयं यथा] कर्मणि दृदयते तथोपाततनेऽपि द्रष्टव्यम् । वैदिकत्वस्याविरोपा- 
दिति प्राने ब्रूमः-रेकाभ्यं हि ध्यानस्य प्रथानप्ताधनं न च तस्य दिगाद्रिनरिषत्या 

कश्चिदतिशयो विद्यतेऽतो नाल्ति नियमः 1 अत एव श्ुतिरयोगाम्याप्ताय प्रदेरां नि~ 
शन्तरी मनेनुरृरत्वमेवाऽऽह । यसिन्देशे सौमनस्यं तमेन युज्यान्न तु शासेण निय- 
भितः कश्िदेसोऽ्तीत्य्ः । “ समे दाच दाकैरावद्विवादुकानिवाकतते » इति योगा- 

* आसीन" समयात्. ॥ अध्याय (४) पाद" (१) नपिर्प्यम् (€) सूनम् (७) ॥ फयत्रकामत्ता 

रत्नागिशञेात्.। अन ४ पा १अ० ७।यू= ९१। 

१३. ख. ग, ६, स्याऽरगुपिस्व ष 
१३ 



४९ श्ीमत्सायणाचा्यपिरविमाप्यसमेतम्-- (भपा०७अबु०३] 
[8 म्थाप्ताय देक्षविरोषः भूयत इति चेत्सत्यम् । इष्टतोकरयरण तदिति वापरयशेये 

मगेतुङू्वविकेपणाजिन्धोयते । तमान दिगादिनियमः । 

अन्नोपा्यवप्तष्ठरूपस्येयत्तां निशेतुभिदमपरं चिन्तनीयम् 1 रेतरेयोपनिपद्पि 
सेदितोषापना काबिदेवमास्नायते--“ अथातः संहिताया उपनिषत् । एथिवी पूरव 
रूपम् । चैर्तर्रपम् ' इत्यादि(:] 1 अस्यमितरेयश्नालायां तैचिरीयग्रा्ायां 
चाऽऽप्ाता येयपुाप्तना हा किमिका भिन्ना केत्येको विचारः } उपाप्नक्यप्षेऽपि 
श्षावाद्वषे परस्परं गुणोपंदारपद्धावद्धावविपयो द्वितीयो विचारः । तन्न का 

पनिविचाप्राणनिययान्यायेनोषापमकयं मवितुमरदति । 

स्र च त्याय्ूर्तीपाध्यायस्य सूतीयपादे #पम्पगमिहितः-- 
"प्तपैदेदप्वेकत्द्ुगततेरथ पकता 1 
अनेकस्थं कौधुमादिनांमयर्मैविभेदतः 1 
विपिरूपफथकत्वादेकत्वं नाम न श्रुतम् 1 
शिरोनदाएयषर्म्तु स्वाध्याये स्यान्न वेदने । 

छान्दोगपनरृददारण्यकयोः पञाम्दयुपा्तनमाय्ायते तदेकं न भवति नाम. 
दात् । कौदुरभिति च्छान्दोरयगतस्य माम । वाजपतनेयकमिति बृददारण्यैकगतप्य 
नाम । तथोपतनाम्तरगु योजयितव्यम् । पिदोऽप्युपा्नाभेदेगमकः शिरोत्रतरक्षणो 

मुण्टकशालायां भूरते--“पतेवैतं ब्रह्मवि वदेत रिरोनतं विधिवयेक्ु जीर्णम्! 
इति 1 शिरेवतं नाम् वेदवतकधिोप जयर्पणिकान््ति हितो नेतहन्परति । तसाच्य- 
खमिद्ाहुपाप्तनमिद इति परति ब्रूमः--शालमिदेऽपि विष्यमेहुपतनं न भिदे ( 

तया हि च्छान्दोभ्ये--“वो टये अयेषठं च श्रं च येद्" इति 1 पादशः प्राणविद्या 
विभिस्ादश्च एव बरददारण्यकेऽप्यान्नायोे । तथा धुपर्जनयध्रभिवीपुर्पयो परिदा्यषति- 
पश्वकं वेता पश्चाङनिदिचायां यच्खर्पं तदभयोरपि शाखयोः समानम् । फं च 
५ स्येष्ठश्च ह् वै रेच मवति "' इयेवंख्यं प्राणोपा्तिनन्यं श्ाखादवयेऽप्येकविधम् । 

यष्ु फौधुमादिनापमेद उदाने नाप्तो श्रत्याऽमिहितः । फ तेष्येतार एव केवट 
त्तच्छालाप्रयतैकसुनिनाच् त तं वेद व्याद्रन्ति ! योऽपि शिरो्नाष्यधर्ममेद् उक्तः 
सोऽप्यस्ययनविषय एव नोपासिविपयः 1 नेतरदसीर्भवतोऽषीत शएचध्ययनधर्मताका- 
मात् । तस्मिकपहेतुमद्धागादेदहेत्वमावाच न दावमिदादपाधने भिये २ । 

जनेनैव न्यायेन सेहिवोषा्नाया म्यं द्रव्यम्-य एवेतो संहितां येदेति । 

= सथुरेद्न्दग्रत्य घोदनादयिरेयात् । अ= ३ पा ३अ= 4 म् ११ 

१ गर. नानाध"1 ३ स. शरस्य । क, ट्. कप्य ॥ 



्िपा०७अद्०३1 कृप्णयहेदीयं तैतनिरीयारण्यकम् } ९९१ 
चथा एषिवो पुरैर्पमित्यारिकं वेदस्ठस्पमप्युमयनैरकविमू । प॑भीयते परनया पञुभि- 
त्वादिकं फठमप्येकरूपष् । 'तप्मादुपापतनैवयं युक्तम् । 

गुणोपपंहारन्यायय त्मैवौमिहितः-- 

“एुकोषालावनाहाय जहार्या वा गुणाः शती । 
जनुक्तत्वादनादा्या उपकारः रौणः । 
शरतत्वादन्यशचाखायामाहाया अच्चिहोत्रवत् । 
विश्षिष्टविचेपकारः सलश्षाते तरुणः मः । 

वाजसनेयके प्राणविद्यायामधिको गुणो रेतआए्यः धुतः--५ रेतो होयक्राम ” 
इति । न्ती छन्दोगे प्राणवियायपुपतेहर्वन्यः 1 अतरानुकतत्वात् । वरियोपफारलत्न 
शतेरव पराणत्रागादिमिर्ृधविप्यतीति प्रत दूमः--एतच्छातायामधवगेऽपि शाखान्तरे 
शुतत्वादुपसंहाय एव । अश्निरोत्नायतु्नेषु श्ालन्तरोक्तयुणयुक्ततयेवानुष्ानदश्- 
नात्। न च स्वशासोक्तगुैरेव विदोपकतारधिद्धौ गुणेपसंहारो निरर्थक इति वाच्यम् । 
करमषयस््वात्तहभूत्समिति न्यायात््वशषःतोक्तयुणषत्परशालोक्तगुणानामप्युकारि- 
त्वात् । तस्मष्ुणोपसंहारः कर्ैव्यः " । 

सनेमैव न्ययेनैत्तरेयकगतं वातूर्वरूपं मन उततररूपमियादिशुणनाते तैनिरीय 
उपसनहव्यम् । तैत्तिरीयगतं चामिः पर्वर्समित्यादिकपितरेय उपप्रह्तन्यम् । तदैष 
विधैनये गुणोपततहारे च परापत सत्यतरो दरीधविदयान्यायेनोभयं निराकरणीयम् । सतोऽपि 
न्यायस्तेवौभिदितः-- 

५एक। भिन्नाऽयवोदरीयविद्या छन्दोगकाण्वयोः । 
एका स्यान्नामप्तामान्या्द््यामादिप्रमत्वतः । 

उद्रीपावयवेोकार उद्रतित्युमयोपिद्रा । 
मेद्यमेदेऽपैवादादिसाम्यगन्नाप्रयोजकम् 1 

उद्धीपवियेति समाल्याया णएकत्वाच्छन्दोग्यकाण्वशाखयोविैकत्वसुचितम् । 
यपि रगाए्या न श्रौती तथाऽपि श्रौताः सङ्परामादय उभयत्र सतमाः । तया हि 1 
छान्दोग्ये देवापुरमाषं कमेण स््तिकेन्दरियदृत्तीनां तामपेन्दियवरत्तीनां चाद्रीकृत्य 
तत्सहू्ामं निम्य वागादिदेवानामतुरव्िडल्ुतत्वा प्रादिवस्यकस्येव तदविद्धत्वमु- 
तम् । एतत्त काण्दयदेऽमि समानम् । तस्मोुमयनन विेतये मति ुमः--मिकने- 

# उपतदासेऽपमिदाद्विधिकेषयत्वमाने च ; अ० ३ पा ३ अन २१ ०५14 अन्यभाल्ं 
दोददिति वेप्राविरोपाद् ! अ० ३ पार ३अ०३१ग्* ६। 

^ 

१ ए-अतु 1२ ड. वध्ये! इग,ष. शणस्य = रा. स्माद्वियै" । 



५०० श्रीपरसायणाचार्यविरचित्भाप्यत्मेतम्- (िपा०७अद ३] 

3 

यमुदरीपनि्य। वे््वल्सप्य भिनतात् । छान्दोग्ये तावस्ामभक्तिदिशेप्योदीयस
्या- 

वयवो य अकारः पर ण्व प्राणदोषापतनीयः । काण्वोेदे रु इत्स द्रम 

उद्वाता षागिन्द्रिय्रेसकः प्राणः प्त उद्ातृषवनोपास्य इति वेयमेदाद्वियाभेदः। 

यत्तु प्रदू्रामप्तम्यमुक्त तदध्रयोनकरमाभैवादिकत्वात् 1 यदपि प्राणस्यापुराविद्भतवेन 

्रे्ठमुक्तं तचयप्युपस्यं तथाऽप्यृकघ्य वेधमेदस्पानिराकरणाद्धजैवोद्ीथयिधा » । 

जेव मथिन भक्तेऽपि वेयमेदाद्ियभिदो द्वयः । तैत्तरीय पश्वापिकर- 

पाने पू व्याख्यातानि वेद्यानि । देतरेयके त्वथिदैवाध्यात्ममेदभिननं वेच । 

तथा चाडडसरायते---“ वायुः्ाऽऽकाराश्चतयधिदैवतम् । जयाधयातं वातपूरवस्प मन 

उत्तरल्षम् ” इलादि ! यजु एषिवी पूरपित्यस्य वेद्यस्योभयत प्तमानत्वमु्म् । 

तावता वियेकतवं संभवति । वैरतण्यस्य बहुरत्वाद्हनपरहस्य न न्याय्यत्वात् । प्ति 

च विद्याभेद गुणोपतदारे न युक्तः । यथा दरशपूणैमाप्तगुणानां भिन्नाचिहोचाष्ये 

कर्मणि नोषदास्लदवदत् विभ गुणानागलुपपदारे च स्थिते त्यन्पद्मि चिन्त- 

पितुं विम्यते--द्िविवान्ुपापनान्यहंगहयुक्तानि भरतीकविप्रथाणि नेति । येषु पर 

मात्मा सुभः सकृशरसयते त्यरग्हयुक्तनि । तद्यमा--“ पत॒ य एपोऽनतर्खदय 

आकाशः । तसिन्य पुपो मनोमयः । मृते दिम; ” इत्यन छयाकशम- 

ष्यत परमास्ाल्यः पुरयोः मनोमयत्वदिगुणयुक्त उपातितन्यः परमात्माऽहमिति ॥ 

स चाहगहथतु्ाध्याये--“ आनेति तृपगच्छन्ति आहयन्ति च » [व्रण पूण 

अपार {स्० ३} इति पूतरेऽभिहिवः 1 परमासनव्यतिरिकानि रौद 

कानि वसूलछृषेवतादशा व्रसदृट्या वा पयं यत्रोपास्यन्ते तानि. प्रती 

कयानि 1 हथया--िी पूर््पमि्यच् प्देषताण्ा सतं क्ण 

स्वरूपपुपास्यम् 1 मनो ब्र्सयुपारपतितयादौ ब्रषद्टया संतं सनःभभ्तिक- 

मुपास्यम् । तच परतीकसुपाह्तकेन न स्वात्मतया ब्रहीत्त्यम् 1 ऋग्रपीकस्य त्रहका- 

दुनवनोचएरटिप्तयाटम्बनस्वासतीकमिसयु्यने । ताक्भि्च प्रतीकेऽहैमदो गाप्तीति 

चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादे >निनि्म्-- 

"पत केऽहेदषटिरस्ति न चा ब्रह्मविभेदतः 1 
जैवप्रतीकयोर्नबद्धाराऽहटषटिपिपयते । 
पनीकत्योपापर्त्वहानििदैस्यकीष्षणे । 

अवसे तु मिचस्वातरास्त्यरंदृष्टियोम्यता" इनि | 

+ अह्मिरवावये यत द्रति देषः 1 न ग्रतकेनद्दिखः मन सपान थन द पू०८। 

५८. यः। न्त्य ताटक"द्ः दम्. पू्यचः 1३, प. तोष 



[प्रपा ०७अबतु*३1] दृप्णवञ्ुर्वदीयं तचिरीयारण्यकम् । ५०१ 

भमन बदवत्युषाप्तीतः ५भादित्यो ब्रह्मस्यदरेदाः” इत्यादौ चत्र चा सैम्छमे मन- 

जदित्यादिधतीकःुषास्यम् । त प्रतीकमुपाप्तमेन स्वात्मना यहीतस्यम् । प्रतीकस्य 
अहमवाैसेन् बह्मा घट मेदमागाजीवश्व च व्ह्मभिवलाद्धददवरोप्यस्य पतर" 

स्योपाप्तफजीवस्य न मेदामनिनकसवपंमादिति प्रहि वृमः यदि नद्मगा्यस्य प्रती 
साख प्रहक्यमवदोक्येत तदा प्रतीऊषन्यपमेय दयेत यटध्य मृदेभोये टय 
दशनात् । यदि लीपस्य वरित्यमरत्रेत्येव तदा जोवत्वम्यावाये सस्युषापङ्ले 

हीयेत । अपोपरास्योपात्तकम्वर्षटोमेन कृ कारणेकयं जीवनदकसं च न पर्याये- 
च्यत तदा गोपरिपददत्यन्तमित्तयोः प्रतीरोपाप्तकयेनल््येरत्तयोगयता । तस्मान 

भ्रतोकत्या्दिः । 

त्नादैग्रहोपाप्तनानां पर्वपामपि ब्रहपरान्षात्कारफउत्वादमेनेपाप्तनेन ब्र्षभि 

सास्ना ससपुपाप्रनान्तसयण्यौपुाप्तनानस्ृत पूिजातारपितेपप्रद्नाप बहु- 
गूपाप्तेषु नष्मताक्नात्कापथिनः प्रततिचिरं वा तहा यतिनिकमतानुेयमित्येनारको 
पिकद्पो नि्गातः । इह तु संहितोपतनमेफ या द्यं वा यथेच्छपनृषेपम् । एतद्मि 

तृतीयाध्यायस्य वृतीयपादे कनि्णीनम्-- 
श्परतीकेषु विकटाः स्यद्यायाक्ाप्पेन वा परिति ॥ 
अरअ्रेप्विीतेषु साक्षात्ते विस्सवनम् ॥ 
देवो भूतेनितसरा्र एारिरताकषा्फमौ भिति 1 
यामादाम्पमतोऽमोषा प्मृ्पदिपिस्ययो । 

प्रनीफेपासनेषठु पूर्ामि रणन्याप इति प्रि व्रुम.-- गम््यन मरदषम्यम् । “दषो 
भूता देषानम्येी इति जोगव मावनाप्रकपरवकशादिवनागमाक्ञात्ताए प्राप्य प्रन देव 
समुतैतीपि यथाऽटमरेप्पणम्यते न तमा प्रनीपेषु प्राज्न्करृफलत्वे (िचिन्मान" 

गह्ति } प्राक्षासरफठत्वामपे न तम तथ प्रोक्ता मोग्पननुप्रा्तय॒फर्तनेम्प- 
सन्तम्पाः } तथा सति भित्तफलत्रान्यनधाव शििपसद्धा व दूरापेना + एकत प्रन 
केपुभितक्षणेपूपाम्य सषणनन्तेषु प्रती रान्तरोद्ममने तु पूर्वोपालिनन्सम्यापु रम्या, 
नाशात् 1 तस्मादिकल्छेपमेय पा बहि वा प्रमृद्य वा यागाग्ामोन मनी 

मुपा्षितम्पम्" । 

"एथिवी पृरै्सम्' इत्यर प्रयमनिदषतेमेदेसयतया ययि एमिन्या- भतीक्तं 

यरय हैरभनदाद् + अ~ ३षप.३अ०*३५् मू-६१ ॥, 

र. प्रदा स्.श्व ध स्स्यरराप्रकोर पप. यत्वनस्यंयर ॥ २५. र 

म्री 1 ग. ष्येत्ः | भ्र ^ 

>. > 
( 
^ # 1 



९०१ श्रीमस्तायणाचा्ैमिरवितमाप्यसषमेतम्-- [पिपा०७तु*६] 

श्राम् 1 तथा चरमनि्लेन वियेयतया पूवस्य इृटिपशतवं प्राहम् । तथाऽपि 
रमिव्या उक्ृटत्वा्दटृिरेष पर्ववर्भ कर्ैव्या \ यथो्कटि्णुशिवादिद्िनङे 
श्यामौ कियते न तु विप्यलद्त् 1 उचषिन्यायघहुथौष्यायस्य प्रथम्- 
पदे कचिनितः-- 

भकिमन्यधीर्बह्यमि स्यादन्यसिन््ह्धीततत । 
अन्यदष्टयोप्ा्ठनीयं ज्चात्र फटदव्वतः । 
उन्कयेतिप्रलाम्ां बहमरघयाऽम्यचिन्तनम् । 

अन्योषास्या फटठं दत्ते बद्यतिध्यादुपाद्िवित् 

५ मुतो ब्रत » इदत्रात्रद्रूपमनोद्ि व्रि कृत्वा च्लोपाप्तनीयम् । ब्रघमणः 

फंप्रदसिमोपाध्यतारहुतवाद्रिति धरसि व्रूमः-त्रहण उत्त्वा मनति 
ककैन्या } छोफे हि निकटे त्ये राजद कृत्वा राजवततं पूनयन्ति 1 न त्रु पिप. 
ययः | क्च “भने जसेतसुपातीतः इत्यत्र बह्श्न्द इतिशव्दपरलेन दषितो 
मविप्यति | मनःशच्दशवानितिपरतवान्युल्यार्यवाची । यया स्याणुं चोर इति प्रयेदी- 
लं स्याणुशब्दो गुष्यरभवायी नोरशब्दो दषटिटक्तकल्तद्व् । न व्रतत. 
स्वमस्य मन्त उपास्यते यद्यणः फषप्रदतवानुपपत्तिः 1 अत्रहमर्पस्यातियेरूपा- 
सने करमाधयक्षसेन यथा फरं प्रयच्छति तद्वद्ापि सेमवात् । तस्मादध्रसाणि प्रतीके 
रहा; कन्या" 1 

यद्यप्यधिदोकमितिशब्देन मिष्या अगिवरणत्वामिधानाल््तीकत्वं प्रतिमाति 
तेपाऽपि एथिवीदावात्र पर्ववर्णीलाके युक्ता । सथ। टकेषु पथविषं पामोपापीति- 
त्यतरायिकरणत्वयाचिन्या पततम्या निर्दिष्टानां छोकानां दिः कमोज्धे पाक्षि प्रतीके 
सेपादिता तद्वत् । एतदपि यद्वि “ आद्रियादिमतयश्ाद्न उपपत्तेः" [ चर प्रू० अण 
४ प्राण  ए० ६] इ साम्न उपालिग्रियावरमतेनाभिषानादृिटकलं छक. 
शब्दक्य युक्तमित्यभिपरे्य छेका प्ामाल्यं पतीकमुपास्येत तर्ाप्रि महाप 
दिता भ्याल्याता कैतितेदिताशब्देन दिदिकियाकर्मणो रदिशाटषिन्यादिदया 

संदितपप्वताम् । पथिपाः भरतीकरवमिवरेऽपरि दषटियिषयत्वामिपरावेणाषियेक- 
मिति निदु उष्पयतत 1 ततरेदमपरं चिन्तनीयम् । उपाप्तनं नाम रिं सकृसरल्यप 
आहोखित्रतययाटृततिरिति । त्र यथा “अर्यं जालणमुपनयीततः दत्र सछृदुनुघाना- 
द्विमि्तिद्धिलद्स्मत्ययेनव विथिश्वरिवातवक्रऽृति्िति येत्त वेदाध्ययनवद्(- 

* गरददषदरपत् । अ= ४ पान १४०५ 

य. धथ्यः त्र ( दव. स. च. इ. व्यादि । 



्िपा०७अह् ०४] छृप्णयन्दीयं तेत्तिरीयारण्यकम् 1 ५०३ 

वरैनीयत्यात् । यथा «^ स््ाध्यायोऽध्येतन्यः ” इत्यन वेदरारणगावलते तथा 
भरत्यय आवर्तनीय । तत्रोच्रणावृत्तिवाध्ययनदान्दारथ इति चेत्छीभापि प्रत्यया्र- 
तिरिबोपपसनादान्दार्योऽस्तु ( अह शव॒ भगवद्धिभाप्यकारेरवृत्यथिकःणेऽभिदि- 
तम्- “अपि चोपाप्तनं निदिध्या्तनं चेयत्यन्त्ोतावृत्तिगुणैव क्रियाऽभिधीयते ¡ तथा 

हि । छेकि गुक्मुपापते राजानगरृपाख इत्यत्र यत्ात्पर्येण यु्वीदीनतवरैते प्र एव- 
मुच्यते 1 तथा ध्यायत्नि प्रोपितिनाथा पत्िमिति या निनन्तरस्मरणा परति प्रति 
सोत्कण्ठा तैवमभिवौते ” इति । यद्यपि पुर््रणादौ नप्यमन्वृत्तिस्येव प्रत्यया 
वृततेरियक्ता न ॒कचिच्दूता तयाऽपि यत्तिन्यरतीके यदेवतादृषि विदिता तत्पतरीकं 

तैवतारूपमिति निरूढोऽभिमानो यावत्स॑प्यते तावदावपियेत् । अत एषं वारिकका- 

रेरुकम्-- 
¢ श्ाल्नारपितिधियोपेख यत्तादात्म्याभिमानतः । 
चिरापने मवेद्यत्र तदुप प्रनपुच्यते '? इति । 

यया प्रबुद्धा अमाल्याः कैचिद्रानकुमार्ं बाहं राज्यिऽभिपिच्य यावत्ता काठेनानं 
सरां भनानां रानेत्यभिगानेन तदात्ञायशावतित्वं तप्यते तावदभमततास्तं प्रमलिन 
पारयन्ति तद्वत् । संपत तु परतै(कविपये देवत्वाभिमनि स पुननीपेति । यया जीर्ण 
दैवाख्ये पूनारदहिताभमि प्रतिमां दृटा देषत्वदुद्धिरतुप्ते तद्वत् । तस्माह्यतीके 
देवत्याभिमानदा्पर्यनमुपाप्ीन्य यथोक्तं फं सिध्यति । 

हृति श्रीमत््रायणाचारयैविरनिते शरोदुकणतास्नज्यपुरेरमाधवविधारण्यपरमे- 
शवरतमन्धिवेदारथप्रकारो कप्य ुदीयौत्तिरयारण्यकमाप्ये स्तम 

भषाठके सतारितयामुपनिपदि तृतीयोऽनुवाकः ॥ ६ ॥ 

अव संस्मे चतुधोऽनुवाः } 

सृतीयानुवकि अनादिफटकषिद संहितोपातनमुक्तम् । तत्र त्रसनज्ञानप्ताधनं चित्तै- 
काण्यमप्ययतिपयते । मय मेपारहितस्य श्तमन्य्विष्ुतौ ब्रहन्ञानोदयासभा- 
रोगादिना शरोरादिपाय्मरहितस्याशनाच्छादनादविमिवी रहितस्य नदान्नानहेतुमूत- 
पवणादिपवरत्यसेमवान्मेषादिपिच्यथी म्रासतर्यलुवाकेऽमिषीयम्ते । वत्राऽऽयौ 
भेधाकामेन नप्ये मन््माह-- 

य्डन्द॑सागूपभो वि्वरयः 1 छन्दोभ्योऽ्यमृतस्संवृशूयं । स 

¶४.च्वचवा'। रप्र. रा. ठ. भे चादि" 



५०४ श्रीमस्तायणाचार्धविरचिदभाप्य्मेवम्-- (्िपा०५्नु ०४] 

रनों मेधयां सृण । यशतंस्य देव धारणो भयासम इति 1 
य॒; प्रणवो गायव्यादिच्छन्दोयुक्ताना वेदागां मध्य श्टपभः ओष्ठः । तच कठय- 

छीपु-- “पव वेदा यत्पदमामनन्ति” इत्युपक्रम्य श्त पदं पेमहेण प्रवीम्योणिये- 
तत्! इयान्नातम् 1 स च प्रणवो विश्वरूपः प्र्वनगदात्मकः । अयपदस्य दरव्यम" 
कनाच्यन्तरभोवादराच्ाकरि प्रणवस्य प्रथमावयेयेऽन्तमागात् | जर्मपचस्य याच्यनत- 
भाव दैतरेयके समान्नातः--“ त्य वाक्तन्तिनीसानि दभति तदस्येदं वाना 
तन्त्या नाममिदीमभिः सरै पितर सर्वं हदं नानि " इति । यथा वणिनः प्रपारि- 
ततया दीर्रज्वा सेस््हमिः परीरवहून्वटीवदन्विभन्ति, तथा तस्य प्रणवोपि 
कस्य परमशवरस्य वभेव दीर्बरज्जरदवदत्तादिनामानि पाप्राैः सपैमर्परप्चमातें 
नद्धम् ! तस्मात्सयै नामनि कौत । सर्वो जनः स्वकीयं नाम श्रुत्वा परदोनं बद्ध्वा 

समा एवाऽऽगच्छतीति तस्य वानेयस्या्ैः ! अन्तमीतित्ृ्छापपशेपिताया 
यानः प्रणवेऽन्त्मायडन्दोगैरापनायते--“कतयथा शद्भुना सर्वाणि पर्णानि पत- 
प्न्येवमोकारेण सवी वावसंतृण्ण।” इति ¡ टोकि वदाश्वत्यादिपणीनि शङ्कशब्दाभि- 1 
व्रेयेन स्वानतर्गतश्चलाकाविशेपेण यथा व्यात्तानि तद्वदूकारेण सरवीऽपि वाग््य्तिलभः । 
प्रणवे वबोऽन्तभोवोऽप्यकारदरेण ब्रव्यः । एथैदप्यैतरेयके स्मा्नातम्-- 
अकरै चै सवी वाक्यै सोपमभित्यैन्यमाना मह्वी नानारूपा 
भवति ' इति । कवगीदिपु स्वशचनामक्रेप्यलरेषु शपपरहेपूषानामकेषु चाकारोऽहुगतरे। 
मतृकामचरे पच्यते ! तस्मादकतरस्य प्षवशुपत्वपरिव्य्ः । तदेवं प्रणवस्य विश्धप्वं 
त्निद्ध् 1 तादृशः भ्रणडन्दोभ्यो वेदम्योऽयिकेन प्रारत्येन गध सरम्पकप्र- 
जापतेः प्रादुरभूत् 1 वधा च च्छन्दोगा आमनन्ति--^ श्रगापतिटोकानम्यतेपते- 
स्धोऽभितपतेभ्यत्रयी विया पेपरालछवत्तामस्पनपत्तस्या अभितप्ताया एतान्पक्षराणि प्धरास- 
वन्त व, स्वेति तम्यम्य्तेयोऽनिमेन्य जकारः समाप् १ जति । अभ्य 

पत्सार्निनृकथा पर्ाठोचितवान् ! सेप्रासवत्पम्यकपतारतन प्रयमादिवर्गः { अगृता- 
दिस्मनेन निभि्तमुच्यते । मरणरदितं गेक्षरूपं यदमृतं तदेवोकारपरादूती निमित्तम् 1 
अत एव च्छान्दोम्ये च तम्योकसपदुमविताक्यम्योपक्रमे --प्बहप्पोऽमृनतवमनि 
इत्युपक्णन्तेम् ! प्रप्वस्य सदपाचर्तयन प्रणतनेष्ट एव वयक्तस्यः । स श्रणवरवास्य 

इन्द्रः परमेश्वरो प्ेधया अन्यतद्र्भवारण्षकत्या भां विधाभिनं स्पृणोतु परौगयतरु | हे 
देव स्वत्मपरादादहमगृतस्य मोोपनसितस्य रुकतिेतो्यन्यदिय)रयितता भूयासप्र। 

मेधाहंतुमन्नमुक्त्वा रोगग्दिरटितयटेवुष्माह-- 

भरर मे वरिचपणम् 1 जिद ये मदमत्तमा ] कणीभ्यां 
चष, तदन दद्द. 'न्योऊभः। ३, दद्म ॥ ठत,प. ड. 



रिप ०७अतु ०४} छप्णयजुर्वदीयं तै्चिरीयारण्यकम् । ५०५ 

भूरि विधवम् । चर्धणः कोञोऽसि गेध- 

याऽपिंहितः । शरुतं में गोपाय; इति 1 

मम वरययिकरारिणः शरीरं विचर्षणं विचक्षणं रोगदिरादिलेन वियःम्पाप्रो- 
भ्यमप्तु । मदीया जिष्ठाऽप्यतिक्येन माधूर्यैरेता अन्याम्या्तपटोयत्तो भवतु | कर्णी 

भ्यां च वियेत्पादकं बटुपिषदरन्यमेति ध्रुयापतं कदापि नयिर्यदरोपो मातर्! 
हे प्रणव त्वं ह्मणो अगतकरारणस्य पए्वषुनो ध्यानाय कश्च॒ आछप्वनपतोऽपि 1 

यथा नर्ममयः कोशः सद्क्षणायाऽऽङन्वनमूतस्द्द्र्ध्यानरप्षणाय प्रणव आल 
म्बनपूतः 1 अत एव टवदीप्वोकषारं प्रकृचाऽऽक्तायते-“ एतदाम्वनं प्रेएठमेत- 
दादम्बनं परम्. '' इति 1 तादृशः प्रणतरो पेधया धारणशक्लाऽपिहितो व्याप्तः । 
सयादिवप्रणापरतिपाय हे परेश्वर मदीयं छते कणीम्यामगतं वेदाहं तिएूला- 
दवदोपनियारणेन पाटय | 

अभसिम्यादिसनिद्धये जप्यो मच््रोऽभिदितः । थात्रपानवलरारिपिद्धये होमौ 

मन्ना उच्यते । तेच प्रय गन्रमार-- 

आवदैन्ती पिदम्वाना ( १ ) । कुर्वाणा चीर॑मातमन॑ः 1 
वास॑\सि मप्र गाभ्रय । अन्नपाने च॑ सर्वदा । तते 
धिपमाव॑ह ¦ लोमशां प्ुभिंः सद स््राहां, इति। 

हे प्रणवाभियेय परश्चर या श्रीरक्तविषा तां धिय मदर्थमावह पतः तेप्ादय । 
क्ििभेति तदुच्यते । यानि वासंसि याच गायो ये चानपाने तत्वं सर्धदा मण 
मोगा्थभावहन्ती प्तः सेपादयन्ती तथा संपादितं सवं चित्न्धाना विसतारयन्ती वर्ष 
यन्ती यतं तकर्वमात्पनो विचाविनो मम चिरं दरषकालंुर्बाणा यथा पिन न 
मवति तथा स्ाप्यन्ती । यक्सद्रिवेविधा श्रीसतलागाव्ह । पुनरपि कीदशीम्-- 
पड्भिः; सह रोपदामनावयोऽश्वागरत्येवमादयो यै पशवः स्ह वर्नमागत्वेन बहु 
श्रिरोमयुक्छाग् । त्धविधधरीप्रदाय देवगेदमाज्यदिहोमद्रमयं स्वोदा हुवमस्तु 1 

अय वच्नन्नपानादितमद्धया पिया युक्तस्य निया्तमदायपवृ््थं रिप्यपपाद- 
कहोभापौनप् मन्रानाह-- 

आ पा यन्तु व्रस्मचारिणः स्वादं! वि पांऽऽपन्तु 

अघ्चारिणः स््राहां 1 म मांऽऽयन्तु वर्मचारिणः 

१क.य. द्र, स्वादु" 

६४ 
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स्वाह 1 दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वां । धर्मा- 

यन्तु ब्र्चारिण्ः स्याहं ८ >); इति! 

वह्मचारिणो पेदिकवियाम्याप्तपरा रिष्या म्रा स्परदायपरकीकमावार्यायन्त 
भ्रप्तुबन्यु । विश्चन्दो विविधत्वमापे } एशादिकामा खर्गल्ककामा ्रहटोककामा 
मोक्षकामाशेयेव ब्रह्मचारिणा विविधत्वम् । परदाव्द प्रकपैमाचे | विधाग्रहगे प्रत्तः 
विशय प्रकर्षे | दमित्यनेनान्यथेन दानतिरमिधीयते । बा्ेन्दियनेषटाम्पो माच्डी- 
छाम्य उपरतिरय दान्ति } शमिलनेन शान्तिरमिषीयते 1 कोधादिचित्तदोपरादिलं 

दरानति 1 वि मायन्त्व्मादयश्चतवासे मन्ना श्ा्वान्तरगतस्वामिपयेण केपुचिदेरोषु 
नाऽऽस्नायते (ने) } 

सपरदायपरवृत्तिजनितक्ीरिधदी मन्नामा - 

यशो जनऽपरानि साहा । परेयान्वस्यसोऽप्रानि साहा , इति 1 

हे परमेधर त्वतमपतादारह जने सवपु जेषु यदोऽपानि । आचायेऽपनिष्येव 
यक्त भवानि । वसु धन बहुल यम्य सोऽय वुमानतिशयेन वषुमान्वपरीयासाट- 
शाद्रप्यह भरेयासरस्यतरो भवानि । 

यरासित्वध्रयप्वहेतुप्रतिपादकाशीन्मतानाह-- 

तैत्वाभग प्रविशानि स्वाहा ।समाभग् 
भरविश स्वाद । तस्िन्त्सदचशाखे । नि 
भगाद त्यि भरने सादौ), इति। 

भेगशब्द देशादिषड्ुणवाचक । 
“देश्य समग्रस्य धर्म्य यदाप्त ध्रिय 1 

ज्ञानैराग्ययोश्ैव पण्णा मग इतीद्रना"” इति स्मरणात् 1 

सेन तद्ातुपर्यते । हे भगवन्परमेश्वर त थवन्त तामह प्रविशानि तादात्येभ 
स्वपि प्रविष्ट इव एदा स्वा भनि स॒ तादृशस्वममि मा भविं मथि प्रवि 
इवाऽश्दरेण मामनुगृहाण 1 हृतमूिभेदयु्ते तस्मित्वयि मप्रट निमूमे ननित 
पोषयाम । त्वद्धननमेव धगहितुरत्वर्भं । 

दष्टान्तषुर पर बहुङिप्यप्तएर मच्रमाट-- 

यथाऽ्यः भवदाऽऽपन्ति। पथा मासा जर्जरम् । पयं मा 

१ ख ग्रनिहाति। ख श्म । इरादा द 
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अंसचारिषण॑ः । ̀ धातरायन्तु सर्वतः स्वाहां, इति । 

आपो छेके मयता प्रवणवता निम्नदेशगतेन मर्गण यया त्वरया समागच्छन्ति । 
यथा च मासाश्ेकशातादयः सर्वऽप्यदृञीरं पवत्परमायन्ति । अहानि षषटभुत्तर- 
शातत्रयदल्याकानि जीभीन्यनतर्वन्ति यछिन्संवत्रे सोऽयमह्रः । न सल् कथि- 
द्पि माप्त पैवसरमतिकामति । हे घातः सव्य नगते मिवातः स्वैऽपि प्रह्मचा- 
रिणो माप्तन्पायेन मामनतिक्रापन्तो जटन्यायेन त्वोताः सपैस्मादपि देशाना- 
मागच्छन्तु | ^ 

होषमन्नानभिषायेपत्यानमन्नमाह-- 

मतिवि्ोऽसि प्रमां माषिम मां पद्ल्त(३); सति 

वितन्याना दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वा 

धारयन्तु सवैतः सवाक च ॥ 

इषि कृप्णयज्ुयेदीयतीत्तरीयारण्यके सपममप्पाठफे 
चतुर्थोऽनुवाकः । ४॥ 

श्रपापृनयनप्या्न गृह प्रतिवेश इत्युच्यते } दे धातस्त्वं॑मम॒मतिविशेऽति । 
अतो मां मभादि प्रकाशय व्रसविद्याचाैतेन ख्यातं शुर ! तद्भे मां भप्त 
प्राप्बु्तुगरहमेलय्ः ॥ 

इति शरीमत्स्रायणाचार्यविरततिे प्रीनूकणपताग्रज्यधुरेधरमाधवविचारण्यपरमे- 
श्वरसबन्विवेदापेपरकाशे कष्णयनुर्वदीयौत्तिरीयारण्यकमाप्ये सप्तम 

पाठके साहियामुपनिपदि चतर्पोऽतुवाकः ॥ ४ ॥ 

अय सप्तमे परदमोऽनुबारः 1 

चतुथे मेषादिपषिद्धयमीं गन्ना उक्ताः ¡ अथ प्रथमपषठयेर्लोपाप्तनणुच्यते } तता. 
प्यद्गदेवतानमुपापतन पश्चमे } पठे त्वक्िनो चदाण इवि विभागः 1 अङ्गदेवताध्यानस्य 

प्त्तीकत्वेन व्याद्तिघ्यं दरशयति-- 
भूषुवः स॒वारिति वा एतासवि्नो व्यावः, इति । 

भुरिर्येका 1 भुषेरिति द्वितीया । सुवरिति तत्रीया । एताक्तिपर्याका व्यादति- 
शब्दवाच्याः 1 व्याह्रणपुचारणं तद्विपयत्वा्म्राणां व्याह्कि्वम् [ यद्वा विकिपि 

3 सि 
क्ण्पादियने युज्यन्त इति व्याद्दयः । तस्मयोगमरतदधिचयोतनार्ो वैँशक्ल 
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स्वाहां । दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहां । शर्मा. 

यन्तु बह्यचारिणः स्वां ( २); इति। 

परह्यचारिणो पैदिकविदयाम्यासपराः शिष्या मां हंपरदायप्वकमाचारयमायनतु 
भाप्टुवन्तु 1 विन्दौ तरिविधत्वमाचषे । पश्वादिकामाः स्वगटोककामा बह्मलोककामा 
मोक्षकामाशरयेवं ब्रह्मचारिणां विशिधत्वम् । भरशच्दः परकर्माचे । विाग्रहणे शन्ना- 
तिक्यः परकपैः 1 दुपिद्यनेनाम्ययेन दान्तिरभिधीयते । वाक्षेनद्रियचेषटाम्यो बाठटी- 
दम्य उपरति दान्तिः । कमित्यनेन श्रात्तिरमिषीयते ! कोधादिवित्तवोपणदिवं 
शान्तिः । वि मायन्त्वयदयश्वत्वारो मश्राः शाखान्तरगतत्वामिप्रयेण केषविैरेषु 
नाञध्रायते (न्ते) ! 

सेप्रदायपरवृत्तिजनितकीतिभरदौ मद्व्रह-- 
यक्षो जनैऽपानि स्वहा । प्रयान्वस्वंसोऽसानि स्वाहां , इति । 

हे परमेश्वर त्वत्मप्ादादहं जने सवपु नेषु यश्नोऽपानि । आचर्योऽयनित्येवं 
यास्व मवानि । वसु धने महु यत्य सोऽये वसुपमरातिशयेन वषुमान्यसीयांस्ताट- 

शरादप्यहं श्रेयान्यकषस्यतरो भवानि । 
यधाछितवश्रेयसत्वहेतुप्रतिपादकां सीन्मन्रानाह-- 

तंत्वा मग प्रविवानि सादा । समां भग 
भावि स्वायं । तसिन्त्सदशचवासे । नि 

भेगादं स्यि मृजे स्वाद; इति । 

मगशब्द् दधयौदिषड्गणवाचकः । 
देधर्वस्य मग्रव धर्मस्य यशतः प्रियः 1 
ज्तनवैराःययोभव पण्यां मग इतीद्धना" इति स्मरणात् । 

तैन तद्धानुपरष्यते । दे मगवन्परमेशवर तं भगवन्तं त्वामह भयिशानि तादारष्येन 
खयि प्रविष्ट इव पैदा त्वां मनानि । स तादशस्त्वममि मां विशौ मपि प्रवि 

इृवाऽध्दरेण मामदगृहाण 1 पहसरमूतिमेवयुकते त्वयि मामहं निने नितं 
शोषयामि } त्वद्धननमेव प्रेगेदत्तियमैः } 

दृ्टान्तपुरःप्रं बहुरिप्यप्तपादकं मच्नमाह-- 

यथाऽऽपः भर्वताऽऽयन्ि {पथा मातां जदयू ] एवं भर 

१ ख. प्रतिधाति"।२ ष. श्वय" । ३य. शश्र] 
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ब्रघ्मचारिणैः । धातरायन्तु सर्वततः स्वाद्, इति। 

आपो ठेकि मरता प्रवणक्ता नि्तदेशागतेन मर्मिण यथां त्वरया प्रमागच्छनति 1 
यथा च मासाशचक्रशालादयः रवऽप्यदभैरं पवत्सरमायन्ति । अहानि पष्. 
शातत्रयततर्याकानि नीणीन्यन्तैवन्ति यसमन्धवत्सरे सोऽयमदमरः 1 न स्ट कलि- 
दपि मातः घवतपरमतिक्रामति } हे घातः सर्वस्य जगतो विधातः स््वेऽपि वह्मचा- 
रिणो मापतस्यायेन मामनतिकरामन्तो जटन्ययेन त्वरेपेताः सकसमादपि देशान्मा- 
मागच्ठन्तु । * 

होममन्रानभिषायेपष्पानमन्नमाह-- 

भरिषोऽसिम मां माष्टिम मां प््घ्त( ३); इति। 

चित्तन्वाना बामायन्तु रसचारिभः स्वा 

धातरायन्तु सर्पतः स्वहिकं च ॥ 

इति कृप्णयज्देदीयतीतिरीयारण्यके सप्तमपपाठकौ 
सतुर्धोऽनुवाकः {। ४॥ 

श्रमापनयनस्थाने गृहं प्रतिवेश इत्युच्यते । हे षततव गम ॒अक्तििशोऽप्नि । 
तो मां भभाि प्रकाशय ब्रहमवियाचारमतवन परस्यां कुरु 1 तदर्थं मां प्रप्र 
भ्ाप्ठुघनुगरहागेलय्ः ॥ 

इति श्वीमत्सायणानार्यविरचिते श्रीबुकणपराम्रज्यघुररमापवविचारण्यपरमे- 
श्वरपेबन्विवेदापरदाशे रप्णयुरवदीयौत्तिरीयारण्यकमाप्ये सप्तम 

भरपाठङे प्ताहिलामुषनिषदि नतुरमोऽनुक ॥ ४ ॥ 

अथ सप्तमे पयमोऽनुवार । 

चयं मेधादितिद्धवथौ म्रः उक्ताः ¡ अय पथमपष्टयोनतोपाप्तनमुच्यते ! ता. 
प्यद्देवतान मुने पञ्चमे 1 पठे त्व्िनोः तदपण इत्र किमागः 1 अष्देवताध्यानस्य 
प्रतीकत्वेन ग्याहतित्यं दर्शयति-- 

भूयः स्वरिति वा पुनास्िसरो व्यादतयः, इति । 
भित्येका । भुवीति दितोया 1 सुवरिति वतीया । एताक्चिसंर्याका व्याहति- 

रठ्दवाच्याः । व्याह्रणमुद्यारणं तद्विपयतवान्मन्राणा व्याहतम् | यद्रा विषये परमष्याहियनते ुज्न्त इमि स्ाद्लयः । तत्मयोगातिदधद्योतनाप वशब्दः । 
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जघ्चित्रदमिष उपपादने दषपू्णमाप्तचतुोसयदविपामापताहने च धरयो एवमान्ना- 

यते--“अग्निरोतमेतामिम्यदतिमिर्प्ादयेद् इति 1 पदपू्णमातो चतुपी्य- 

स्याटममान पतामि ुतिभिवोदस्यापादयेत् "इत
ि च \ 

एवमाधानादावुदादायं कपैकाण्डप्सिदध व्पाटतिचये द्ौपित्या तयैव परतीकतेन 

व्यादलन्तरं दरीयति-- 
¢ 

तासु इ स्येतां चतुर्थीम् । मदाच 

मस्य; प्रवेदयते । मह इतिं, इति । 

महान्सोमपानार्मश्वमतः प्विरोपो यस्य सुनेः स पुनिमेहाषपतः । नहुपु सोम 

यामे वतमानत्वाचभृ्तस्य मत्तम् 1 तस्यापत्यं पाहाचमस्यनामक ऋषिः । त्त 

तासां भूरादीनां तिखणां व्याहृतीनां चतुर्था नतुःप्यापूरणीमेतां मह इति व्याति 

अविदयते पराथन्येनोपाप्तनायेपृदिशति 1 उ द् स्मेति निपातत्रैयतमुदायः अपतिदत्र्ः॥ 

वरतनीमग्रहणुप्राप्तनायामरु्लरणायैम् । 

सस्िन््याहतिचुष्टये दटिविरों विषेत्ते-- 

तद्र 1 स आत्मा 1 अद्कंनयन्या देवताः, इति 1 

युदेतन्मह हति चठुषव्पाहतिरूपभषि तरतदरह्य व्तिवति चिन्तयेत् । त्रदात्वा- 

देव चतु्ष्यादतिषूमः सोऽय दरोरमध्यऽवध्वित आत्मा 1. अन्यास्तु व्याहति 

देवता हपादारिदशन्दानीति चिन्तयेत् । यद्वा चहूर्व्यादूतिः भशस्यते । 

महदस्य पूनावानिधातुनिषयततत्वात् 1 पूलयवरस्मवसतुर्पेण स्तुति्युक्ता । यथा 

श्रीरगतावयवापिजञपा चेतन आत्मोरट्टप्तया ग्याहयन्तराप्षया मह एधि प्तू 

व्थादतिरत्कशा 1 

उक्तामु व्याटतिपु सोकर निवत्ते 

मरिद वा जयं लोकः । व सन्तर । 
सुब रोकः ( १ )1 मह इयाः । 

आदित्येन वाव सव॑ टोका मीयन्ते, इति 1 

यप्नादादिखेन .भकािताः मन्तः सव टोका; पूज्या व्पवहारतमा भवन्ति, 

त्समान्मद इतिन्याहतेरादरियरूपतवं युक्तम् । 

अप तास्वेव व्या्तिषु देवतिरेपदषटि विवत्ते-- 

भूरिति वा यप्र; 1 यव शतं वाः । सुपरिलः 1 
न्वः न्त्म 

१क.स.ग. ड, टृदीमि'1>क.स ग, इ. 'ट्ीयिः\३ क. ख. द “धय स 



[पा०७अनु०१] कृष्गयजुर्वेदीयं तैततिरीयारण्यकम् । ५०य् 

इत्ति ननदरमो चन्द्रय॑सा वाव सौगि ज्योतीँ शपि पदीयन्ते, इति । 

सन्वि. हि चन्द्रमण्डले प्रितोऽवस्वितानि नसघन्योतींपि पर्वाणि पृल्यानि मापमे। 
जय तास्व वेदिं विषत्ते-- 

भूरिति वा ऋः । सब इति सामानि । सुवरिति यच्र्पि 
(२) ) मह् इति वह्यं । वर्मणा वाव सं वेदा मदयन्ति । 

वेदन्नयगता मच्रविशेषा क््माद्यः; । ब्रम स्वौकारलेन हि स वेदाः पृष्यनत 
वेदोच(रणस्य प्रणवपूपैकत्वात् 1 

अय प्राणं विषत्त-- 

भूरिति वै प्राणः। भुव ₹त्य॑पानः । सुवरिति व्यानः 1 

मह इत्यम् 1 अन्नेन बाच स भाणा मदीयन्ते) इति 1 

जननेन हि गुरेन भाणास्तृप्यनि 1 । 
यपोक्ठेकादिदृ्टिमिरक्ा व्याहतीरपसंहरति-- 

ताबा पुताश्तस्तभुर्पी 1 चर्॑सशवत्तौ व्पाहंतयः, इति । 
या भूरिलादिव्याहतवस्ता एताथतस्रो व्याहलयो रोकदेवयेदप्राणद्टिमितुरपा 

भिदो । तथा सति शरिया व्याहति एमिनयनिक्ेयेदः प्राण इत्ययं चतुक्िया । 
ततशतश्लो च्याहूतयो भवन्ति } एवं मुप इत्यादिप्वि प्रत्येकं चतुषरे सति पोडशष 

सपयन्ते । ताप्तां पवीप्तामपि पंग्रहमय चतघश्चतन्च इति वीपा । 
तास्ता न्यातोन(मुपाप्तने विषत्ते-- 

तायो वेदं स वेद् ब्रं । ससम देवा वुखिमा्हन्ति(३), इति। 
असौ लोको यज्ंशपि बेद दे चं ॥ 

इति छृप्णयरु्ेदीयतैततिरीयारण्यके सप्मप्पामे 
पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥1 

द्राः एथिन्यादिदटििरबुक्ता स्याहतीर्यो बेदोषास्ते तस्मा उप्नकाय सर्वे देवा 
इन्द्रादयो ब पूमामायहन्ति संपादयन्ति । ननु यथोकव्याहतिरूप्रतीकोपाप्कप्य 

ने्ललकप्राहिनौल्ति, “ जपरतीकालन्वनान्नयतीति बादरायणः » [ ब प° अ ४ 
पा० इ पमू० १५९] इति सुते ्रतीकरहितवह्लोपाततकानामेव तत्माहचिनिर्णयाच् 1 
तेः द््षपाप्त्यमानेन पक्ेवपूम्यत्वं न युक्तम् \ नाये दोपः । यसाः पुमन्व्या- 

१ स. “दिषु । 



५१० शमत्सायणाचार्यतिरवितभाप्यसमे्तम्-- [भा ०७अब् ०६] 

तिद स पुमान्वक्ष्यमाणानूवाको तै बहोपास्ते 1 वरहमोपाक्तनम
ेवात्र प्रधानम् } व्याह 

त्युपपतनमङ्गम् । तष्माद्रलप्रा्ी स॒त्यां परदेवपूरयत्वं युक्तम् ॥ 

इति श्रीमस्सायणाचार्यविरनिते श्रजुकणपासरन्युरमापनविद
ारण्यपरमे- 

रतनन्पिवेदा््कारो छप्णयजुदीयतेतिरौयारण्यकमापये सम~ 

श्रपरदके सादिलामुषनिपदि प्ञमोऽदुवाकः ॥ ५ ॥ 

अय सप्तमे पषटोऽनूवाश> 1 

पुठमेऽद्धोपाप्नमुक्तं पठे तवज्िन उपाप्तनपुच्यते । तत्राऽऽदादुषाप्यत्तस्सं 

दरीयति-- 
स स पएपोऽरैदय आवापः । तसिनयं पुरषो 

मनोमयः । अमतो दिरष्यंः इति । 

ददेयपु्डेकस्य मपय स्वाङ् एपरिपित आकाशो वते । स एप इत्यताम्यां दृर्- 

सामोप्यवाभिम्यां व्यवहितयोगदासप्रिद्धः संनिदित्तयन्तरतिद्धश्ोच्यते । ईको 

य आकाशलसमिन्नाकास पुरुपः सपूणैः परमासमाऽप्ति 1 यद्यप्यसौ स्र वतत 

तथाऽपि तष्योपवषपयषुपासना्थ च छृरयप्यानमुपदिदयते 1 हदयवमरमधय दि 

समाधिना निरुढधमेकामे मन" परमात्मानं साषात्कतु प्मति । ¢ दश्यते त्वम्वा 

च्या ” इ्निश्रलन्तरत् । अपरोक्षवाचरेनायमियनेन शब्देन सेयं सलात्करारयो- 

स्यताऽभिधीयते 1 तादृशः पुरूपो ददयमध्य उपाप्यमानः परपीदत्ति । अत एव दुर 

व्ाण्दिस्यदिचासु ददयमान्नातम् । तस्िन्टदय उपासितम्बः शुहषौ मनोप 

मनःप्रधानः 1 निज्ञापतवो हि ते पृतं मनप्ता साक्षतटर्वन्ति, उपपतकाश्च मनप 

ध्यायन्ति, तद्विदे मनोमयल्म्. 1 अषतत्वं॑विनाशरहित्यम् 1 द्िरण्मयो ज्पोतिर्मयः 

स्व्रवाश् इत्यर्षः 1 

दतयमुपा्स्वरपममिधायोपाप्रकस्य मार्मदिरोषं दशेयति-- 

अन्तरेण तारे । य एष स्तनं वायटम्व॑ते | सेन्रयोनिः। 

यनसौ केशान्तो विवेत्े । य्यपों परीका › इति । 

सु्मिढस्यानिद्ामूलस्योपरि स्थितो बापदसिणमागौ तासु इत्युच्यते । ता" 
के अन्तरेण ादटुरयोर्मसये वत्सतयौः स्तन इव स्वसपः कश्िनमाप्तसण्डो द्यम 

्यध््येखाः॥ 



[मपा०७अब्०६] कृप्णयज््ेदीयं तेत्तिरीयारण्यकम् ६११ 

सतिठति तष्य मांपसण्डल्य योगलारुधरतिद्धि चोदयिहं यच्छन्दः । प्रयक्तां घोत- 
यितुमेदच्छन्दः । दम्विकाकरणभवोणस्य निहाग्रपवक्नेन प्रचक्षः । प्रकीयप्ुते सु 
नश्य पर्स: । स च माप्तण्ड इन्द्रस्य परमेश्वरस्य योनिः स्थानम् । शाताम- 
भनदरदकचनन्ययिन ए मांप्तसण्डः सपतमीपवर्तिनीं योगशासतमतिदधं सुशास्या नाड. 

पटयति तस्यां च नाव्या प्रविष्टं नित्तोकाग्रं भूत्वा परमात्मानं सर्षत्् प्रमधति। 
एकदेवाभिप्ेय क्ुरिको पनिपद्यान्नायते-- 

^“ एकोत्तरं नादितं तातां मध्ये वरा समृता | 
घुपुत्ा यु परे खीना विरजा ब्रसरूपिणी ॥ 
इडा तिष्ठति, वमिन परदधछा दक्षिणेन लु । 
तथेर्मधये पर स्थानं यले८2) वेद स॒ वेदधित् '” इति ॥ 

भतः प्ता नाड परमशवर्य स्यानम् 1 किंचापृतलप्रतिमर्िभुतत्यादमि तस्य एषा- 
नम् 1 तेनमार्मत्वमपि च्छन्दोगैः करैथाऽऽच्नायते-“ शतं रा च द्यक्ष 

नाढयस्तपसं मूधीनमभिनिःखुतैका । तयोध्यमायन्तमतसवमेति # इति । सयमिन 
योनिः सुप्र नाडो शिरसो वामदक्षिणकपाछे व्यपेद्य विनिभिच यत्र यिूषैध- 
देशे केशानामनतो मूलमस्ति त्र विरोपेण कते ! यथाऽप्स्योपरि केशानामम्र््र- 
मन्तशब्देनोच्यो, तया मूखादधोऽपि तदभायान्मुदमप्यन्तशव्दवातपम् ॥ 

इत्षमुपाप्कस्य फलपराये िर्मभृनद्ारमभिधायेदानीं कठं दरीयति-- 

भरल मतितिषटति । युव इतं वायौ ( १) । 
सुवरित्यादित्ये । मह इति ब्र्षुणि । आमोति 
स्वारंज्यम् । आमोति पन॑सस्पतिंभ् । वाकप॑ति- 

अप्पति; । भरोतरपतिर्व्ानपरतिः । एतत्ततो 

भवति । आकाश्रीरं बं । सत्यात्म माणागमं 

मन॑मानन्दृम् । शान्तिसमृद्धमषटवग् , इति ॥ 

भ्या्तत्रयध्यनिनारन्याद्िषु मवितिषटति । अभ्रिवाय्वादिलयानां यदैवं तदा" 
भोति । षतुर्मवयाद्छिष्यनिन ब्रष्मणि प्त्टोकवाक्षिनि प्रतितिष्ठति 1 ब्रणो यद 
शरव ततप्ामोति । तदेव स्वारान्वादियाक्ः भ्षकरयते --जरन्यदूनामङ्देवतानां खथ" 
मेव राजा भवति । राजस्वादेव सर्वऽसतौ देवा वठिमावहन्तीतयु्तम् 1 न केवलं स्ारा- 
ज्यप्रािः पितु त्वा प्राणिनां यन्मनस्तस्य पतित्वं प्रा्नोति सवप्राण्यात्मको भूत्वा 

१ सगः "नमो-। २. परस्या 1 ३ेग तिर सोऽय 1 ४ क, सा+ 



५ भ्रोप्ायणायाविरनिवमाप्पकमेतम्-- 
पिपा ०७म१ ९ 

स्प्वागायाधिपयं द्रव्यम्) 1 एकमेयान्तःकरणं शकिभेदेन
 मनोवित्तानश्दाम्याम- 

{धीयते । फरणश्चक्या मन इत्युच्यते 1 कर्तैशक्वादु विह्लानमिति । पूर्मक्िव 

देहमारविमनोवागादीनामभिपतित्। 
इदानीं तु विचप्तामर्ध्यन पवीत्मदविरादु-

 

पापिगरत्तां राप्य सद्ेदवाहिमनेवागायमिपतिभेषति ] तत 
समदिरूपविरादधापतिल- 

न्रमुत्वलवसतरवाययोषः त्विधायां वरिन्ायवितद्वदमाणल्पं भवति। आका
शे- 

स्याद्धिना तैतस्लस्पमभिमीयोे--
आकाशवनपूिएहितं दरारीरं खष्पं य्य ब्रह्मणस्त" 

दाकादशरीरम् । यदा सरवलगत्कत्सनायि्ठानत्नेन पर्वी
रमकलादाकादोऽपि ब्रह्मणः 

सरूपम्. । आकाशे हि पथिद्रानन्दस्सोऽधिष्ठानमागो नामस्ालक आरोप्यभागे- 

स्युभयं दद्य । तत्र नामद्सवेपिव्याविन बकत्वाभविऽप्ययिष्ठानत्य सत्वेन व्रत्य 

युक्तम् 1 एतदेवाभिप्रे सस्यातेतयुच्यते । स्तयमबध्यं सपरनगत्कस्मनाविष्ठानगात्मा 

सह यस्य बर्णसततसत्पात्म । तथा श्रणस्याऽऽतम्ः सर्ध्ः कौडाङूप उतपत्या" 

दिष्यापते यदिन्रघणि दल्राणारामृमू । प्राणोत्पत्तिश्च ब्रह्मणः पकाश्चादान्ना- 

यते -“ पएतस्माजायते प्राणो मनः सवेन्धियाणि च » इति । परश्ोत्तरम्यामपि प्न 

एवाप आन्नायते--“ भगवन्व एष् प्राणो नायते » इति प्रन्नः ॥ ¢ आत्मन् एष 

प्राणो जायते » इरयुत्तरम् । प्राणत्प्िप्पोजनं चपरमत्मन उत्काम्त्यादिम्पपदेश* 

तिदिः 1 एवदप्याप्नावम्-“ कलमिनवा प्रतिपठिति प्रतिष्ठास्यामीति प्त प्राणमपू 

लत ५ इति । इ्दयाः पराणक्रीदया अधरतेन पराणाराम् । तथा मनप सानन्दो 

यस्िच्यस्षणि तन्मनअनिन्दम् । यदा विषयाभिमुटयं परिलयन्य मनो ब्रह्माभिषुं 

मदति तदा ग्ल मनसा प्राप्यते ॥ एतच त्रेमोपनिपयान्नातम्-- 

भ्मायिनिप्रूतमद्य चेतो निविरधितस्या ऽऽत्मनि चतु भवेत् । 

न श्वकयते वर्भयिह भिरा तद्रा स्वयं तदन्तःकरणेन गृष्धते'" इति 1 

अन्राप्यास्नायते--“ रपत देवाय दक्भ्वाऽऽनन्दौ भवति ° इति । तथा मनम्नो 

विसेषराहिव्यं श्ान्तिप्तया शान््या समृद्धं सपृ वरस । न खलु बद्यण्यवगते एति 

छा(खाशोनन्दैकरते निम्स्य मन्तः कदानिदपि वि्ेषः सेभवति। सेयं रन्तिः श्वेता- 

म्यतैरयततायते--“ कात्वा रिषं शान्तिपलन्तमति "" इति ! भगवताम्प्य्तम्-- 

शुद्नेवं सदाऽऽत्मानं योगौ नियतमानपः । 

शानि नि्ीणपदमां मल्स्याभषिगच्छति » इति 1 

तस्मासानोगतया शान्त्या समृद्ध बर्न । यदा वरसमगतैव शन्तिः । यथा माषा 

जगदाकरिण पिकठियमाणा विद्िप्यते तथां नञ कदाचिदपि न विक्रियते तस्य क्ट 

स्थनिलत्वात् । “अन आत्मा महन्छुवः इ्यादिषुतेः । तस्पात्छानिठया श्या 

पप. तदागिशस्व 1 



्िपा०जजनु०६] इप्णयञुदीये तैन्िरीयारण्यकम् ] ५१३ 

परमृद्धं नख था तेतद्र्ामृते मरणरदितम् । मरणं नाम प्राण्य देहानिष्कमणम्। "रह् 
णल्यागि" दति धादु्लरणत् । तच्च मरणे प्राणधारणे जीवस्य संमवति न तं प्राण- 

रहितस्य परमात्मनः । तदाहिलयं च “ अप्राणो ह्यमनाः श्नः ” ति द्वखनाराद- 
वगन्त्यम् } 

शृत्यपूपाप्य्वरूपं मार्ग भं चाभिायोपापतनं पित्ते 

इतिं मराचीनयोगपेपास्स (२); इति। 

चायावरपरतमेकंः च 1 

इति रृप्णयजुरयदीयतैततिरीयारण्य्े सप्तपमपाटके 
पष्ोऽदुषाङः ॥ ६ ॥ 

पराचीनानि पूर्वकाण्दोक्तानि निलयनैमित्तिककर्मीणि, तेः पपि प्रहणे सत्युपप्नायां 
सोभ्य भति 1 तादशं रिपं प्रति माहाचमस्यनामफो रुरुपदिशति । इतिशब्दः 

५ स य पएपोऽन्तदयं आकागाः '” इत्यश्ुंकतपरारं प्रमृति 1 तयेवाऽऽफाश- 
शरीरं बरह्मेल्ादिगुणा अपि परामृश्यन्ते । यथप्येततततो भवतीतिवाकयेन विराद्रा- 
पेरू व्रदममावठक्षणस्य फटस्य प्रतिज्ातत्वानुक्ति्वस्सप्रतिपादकपाकाशशरीरदि- 
वाक्यम् , तथाऽपि ५ तं यथा यथोपासते तदेव भवति » इतिशरुतादुपास्यफटयेोरिक. 

विषत्वक्नवणादाकाशशरीरत्वादिगुणानापुपस्यत्वमपि संभवतीति । तल्तादानिशषा- 
स्ययुणव्येन योनितपू 1 

अथ भीमांस्ता-तप्रेदं चिन्तनीयम् । रिं पञ्चमपष्ठयोरनुवाकयोरूपाप्तना 
भियत्र गहोस्विकेति । उपास्यौैरक्षण्यात्कलभेदाचच भिद्यत दति तावत्रा- 
शम् । पृश्चमरे रोकादिद्ए्ा व्यादतिरूपं प्रतीरुमुपाष्यम् । पृष्ठे तु मनोमय 
स्वादिरुणकं बद्योषास्यमिति वैर्षण्यम् ] फल च सर्वेऽस्मै देवा वहिपावह्- 
न्तीति पश्ठमे श्रुतम् । पे स्वामोति स्वाराञ्यमिल्न्यदेव फलं भूयते । तप्पादुषा- 
सनामेद इति प्रतत द्रुमः --एाभिकारितिभ्रवणदिकमेयोमयनोपाप्तनम् । पमेऽभि- 

हितम् । त्नायो षेद सर वेद् व्रसनति व्याद्युपाप्कस्यैव चहोपाप्नापिकारः 
शूयते । यथा षे भूरिङ्नौ मतितिष्ठवील्यदिना व्याडप्युपासनफं च संैनाऽ5- 
स्नातम् । तस्मदिकमेनौमयन्नोपास्नम् । उपास्यौैलज्ण्यं तवका मावमेदेनाप्युपपचे । 

सर्वेऽस्मै देवा वलिमावहन्वीयितदप्यङ्कटं भविप्यति । “य्य पर्णमयी जुटू्- 
वति मर स्त पपं -छोकं शृणोति इत्यादौ पर्णदन्यमन्तरेण कतुनिप्प्यमावरात्कलतव 
सति फल्यकाद्ाया अभावात्कटस्यार्बादत्वं युकम् ! इद वु व्यादतिध्यानगन्तरे" 

१ ग.्य रद. दुत 1३ कग. ह. नपा । 
६५ 



९९४ श्ीपसायणावायेविरवितमाप्यसेतमू-- (िषा०७अबद्०६} 

णावि ब्रह्मोपसनतिद्धेः फलव ग्यादतिष्यानसुच्यत इति नार्णवादत्वम् ! तप्मादडा 
क्िभविनैकोपपतनत्ं युक्तम् । म चनिनैष न्ययेन सप्रमातुवारोक्तस्य पृथिव्यनारि- 
साधात्नक्वतोपरतनप्यामि पूवैण सदैकत्वे शड्नीयम् । धाण्डिल्यदहरादिन्यायेव 
एगुपाप्तनसाद् | प्त च न्यायस्ुदीयाध्यायस् तृतीयपादे भचिनिततः-- ' 

भन् भिन्ना उत भिन्ते व्राण्डिव्यदहरादयः | 
पम्लोषासनत्रएथाद्रदैक्यात्स्यादभित्तता | 
एत्तोषासिरशवक्यत्ाद्गुणिमदापरयक्ततः 1 
देहरादीनि मिथन्तेएयकएयगुपक्रमात् । 

छान्दोग्ये दहरवा शाण्डद्यतिया मधुविचेयादयः पठिताः । तेया शाखान्ते 

प्ववि। त्रं पूपिकरणन्ययेन समलोपासनस्य शरठतवद्वियस्व दण एकतवातत पवी. 
समेकविद्यात्वमिवि प्रति तूमः--अनन्तापु विद्याघ्ेकीकरणेनानुषठानं तावदशक्यपिि 
वि्यमिदरोऽप्यवगम्त्यः । न च वेद्य ब्रह्मण एकत्वं शङ्कनीयं गुणभेदेन व्यबष्ो- 

पपत्तेः 1 न चैक्ैकस्या विद्याया इयत्ता निञ्चतुमराक्या शयेकमुपनेमोपपहारयोसतनि- 
श्वायकत्यात् । तस्माद्विचानां नानात्वम् » 1 

एवमुपाप्तनयेदे प्लेकमेवानुठेयं न सूमयम् । एतदपि तपरैव 1 ्िनितम्-- 

“अहगरेप्वनिमो विकरसनियमोऽध ना 1 
नियामक्स्वामवेन याथाकाम्ये अततीयताम् ॥ 
ईशपक्षारकतेसवेकविधयेष भिदिः । 
अन्यानर्षक्यवितेर विकल्प्य नियामकी ॥ 

द्विविघान्ुपाप्ननान्यहगरहाणि प्रतीकानि चेति । ज्मिनः सगगोषाप्नेषव मदस्य 

प्ुषीध्याये व्यमाणत्वात्तान्वगरहाणि | अन।त्मवन्तूनि दवततार प्ं्छलोपा्य- 
नानाति मक्तफाति + पेन कण्िल्यापुपापणेणकपं दे नमे पोपाप्तमाभि 
यायाकाभ्येनातु्ेयानि विकल्प्य नियामकामषितर । न हि राण्डल्येपापर्म दहरो- 
पाप्नमन्यद्वैकमेवामुठेयं नेतरदिति विकल्पनिय िंचित्काएणमन्ति । त्मा्माप।का- 

म्यमिति प्रति वरूमः--अन्यानरषकयं तावदेकं नियामकम् 1 तयादीश्वरप्ज्ात्कर् उषा- 
सनष्य भयोननं तचैकेनैरोपात्तनेन ष्यति चेदन्योपासन्तरैव््म् । कितेपाहुनषु न 
अमो्जनयः पाक्षाच्कारः 1 क तहिं निरन्तदमावनया प्येयतष्वाल्यामिपानः 1 च 

भ नानः रम्दादिभेदात ) भ १ पा मन ३३ सून ५८ विकस्पोऽविधिरफन्दवात्॥ 
स= ३पा० ३अ० ३२ य् ५५ 

१ क.१.य. ट. श्म, श २ कर. ड. "एुगतोपाः ३ स. यनस्यन। *# च, 
"अन्याः 1५ य्, स एवाभि" । 



पिष ०७अद््०६] कृष्णयज्दीयं वैत्तिरीयारण्यक्रप् । ९१५ 

चामिमान एकमुपाप्ननमनुष्टाय तत्पात्यज्यान्यत वर्मानस्य पुरुप्य भित्ति कं 
नाम ददी मवेत् । त्पादानयैक्यविकषेपयोभियामकस्वद्धिकष्पो नियम्यते  । 

जलतत्वतरिद्यायामिव व्रपोपापनेऽप्यहृमरटः कत्य: ! तत्तवि्यायामहंमहकतु्ा- 
ध्यायस्य मरथमपादे भचिन्तितः-- 

ध्जञान्ा खान्पत्तया वल प्रा्मात्मतयाऽय चा } 
अन्धतेन विजानीयाहुःल्यदुःसिवितेधतः .॥ 
आओपाभिको पिरोधोऽत् आत्मलवमैव गते । 
गृहन्सेवं महावादेधैः खरशिप्यान््ाहयन््यपि १ 

यच्छासप्रतिप्ं व्र तजीवेन ज्ञाघ्रा स्वव्यतिरिक्ततया प्रहोतव्यम् । इुःूहुः- 
िनोर्भीवनरदमणोरेकत्वविरोधादिति प्रति करमः--धस्ुतो बरसरपयेव पततो जीवस्या. 
नतकरणोषापितो दुःसित्वादि्सार्ः » इति बियत्पादे [ व्र ° सू० अ० २ 
पा० ३ ] जीवविचारे प्रपधितम् । अतो वास्तवदिरोधामायादःसववनैव नघ गृ 
ताम् | अत एव "अहं तरषमाषि" ^ अयमात्मा बकन » इत्यादिमह।यकयेलत्वविद् 

आत्मनैव बर्न गूहन्ति । तथा त्वमस्यादिभि्हावक्यैः स्क्िष्यान्प्ाहय- 
न्त्यपि | प्मादात्थैष बह्म अदीततन्यम् ” । 

एषं सरति मनेमयेोऽपृतो दिरण्पयः परमाध्माऽहमित्युपाप्तनीयम् | मनोमयप्य प~ 
मात्म्वे शाण्डिस्यविद्योदाहरणेन मथपाध्यायस्य द्वितीयपादे ^चिनितम्- 

भमनोमयोऽयं शारीर ईशो वा प्राणमानते । 
ददयघ्ित्यणीयश््ये जीवे स्युलेन जोगी: ॥ 
श्लमवाक्यगतं रह्म तद्धितादिरेकषते । 
भ्राणदिवोर्निन्ताधिन्तय ब्रह प्रपत ॥ 

न्दोग्यस्य देत्तीयाध्याये शाण्िध्यविय्यायामिदमास्नायते-“ मनोमयः प्राण 
शरो मारूपः इति । तत्र जीव रशो वेति सदेदे जोव एति प्रातम् 1 मनप" 
न्धादोनां जीन सूसरवादत्वात् } मन्तो विकारो मनोमय इति मनःदबन्धः । भाणः 

शषदरमस्येति प्राणप्रनन्धः । न वेदं द्वयधीशवरे पुप्तवादम्। “अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः 

इति नियेषात् । तया ^ एप य आत्माऽन्त्ूदयेऽणोयान् " इति श्रूयमाणे द्दईऽ- 
पस्थानमणोयत्त्वं॑च निराधारस्य स्रमवस्य न कमंचिदप्युपपद्यते } तप्मास्नीष 

कू मातेति वगभ्यन्ति पास्यन्ति च । अन च्पा० १ अन २य्-३॥ + एधि 
॥ दोष्देषात् । अन १ पा २भ्० ११०१1. 

। १ स, 'टूषात्कयं ! २ घ, "दपा" । ३ घ. "सगदं" । = ङ स. इ, येऽन्तस्था" ॥ 



५१६ शरीमह्सायणाचायैविरायितभाप्यसमेतम्-- (्पा०७अबु*६] 

इति भे वरूपः" एवं खिद ब्रह्य तेज्नटानितति शन्त उपाप्रीत » इये. . 
तस्ि्दामवियिषदे पूर्ववाक्ये श्रूयमाणे यद्र तदेव मनोम: ्रा्णशरीर रये- , 
तम्यां तद्धितबहुमीरिम्थां िशेप्यतवेनापकष्यते । शमवाक्य्यायमर्थः । यप्मा- 
सरषमिदं व्रप्च॒तज्नात्तछत्वा्तदनतवा्तमात्सवीत्के व्रघणि रागेति 
यापतभवाटुपाललिकाटे शान्तो भवेदिति । तथा तद्राक्यगते नहमणि विरे 
प्यत्वेनान्िते मनोमयवाक्यमपि बहप भविप्यति । न न ज्द्मणो मनः 
भाणप्ेनन्धनुषपत्तिः । निरपाभिके तदरुपपत्तवपरि सोपाधिकस्योपास्यस्य चिन्त- 
नार्यतया तदुपपत्तेः । तस्म्पर्वेप्वपि वेदानेषु यद्रलोपास्यतवेन प्रपि तदेवाचप्यु- 
पास्यम्.] न हि कानदपि वेदान्ते जीवस्योपस्यत्वं भनिद्धम् । ततो प्रभवति 

गद्धान्तः" } 
तन्न॒ यया शमवाक्यगतं बह्म सनेमयत्वतिेषगेन विशेष्यत एवमभापि 

परिपरणगानिुरपरोवदोक्तः पापरास्मा मनोमयशब्मैन विरोप्यते । पीपू्मवाभित्वं 
च भयोगे दशितस्-- पुरुपः पुरि दायनाद्रा पर्मताद्वाऽपुनाऽत्य वा पूर्तः 
इति । पुरिशयनपरे जवेषस्वममि भविष्यतीति चे । पायो वेदप्तवेद् बद 
इये त्र्णः प्रक्रान्तत्वात् । “भकाशश्चीरं दक्ष", इत्युपततहाराच 1 हिरण्मयशच- , 
सदस्य त बरहमपरत्म् ५य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुस्मो दश्यते१ इतिक नि्णी- 
तम्) प्न च निर्मयः मयमाध्यायस्य भयमपादेऽशरमिहितः-- 

(हिरण्मयो देवतात्मा करि वाऽप्नी परमेधरः । 
मयद्वाधाररूोक्तेदैवतातीष नेशः ॥ 
सा्व्म्यत्र्वटुरितरादिलाचेशवसे मतः } 
मर्योदाचा उपासायैमीरोऽपि द्युरपयिगाः ॥ 

छान्दोम्यस्प मथपाध्याय उद्रोयोपा्नाया उपपर्मनान्युपास्यन्यमिषराय प्रधा 

नपषां विधातुेदम्नायते--"'अय य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पृर्पे दर्ये" 
इति । तत्ाऽऽदिलमण्डठे वि्याकमोतिशयवशत्कधविजीव देवस्य जगदमि- 
वारे निप्पादयन्गतिष्ठते 1 ईर परफततवान्मण्छेऽपि ति 1 अतस्तयोः संशयः 1 
तच देवतासेति तत्मात् ! कृतः । मयौदापारद्याणामुच्यमानत्वात्, । ५ चामु- 

च्पात्पराशच .छीकासतेषां बेटे देवकामानां च" इतयशचम्यादोकतिः । अन्तरादित्य इत्या 
श्ारोकतिः । हिरण्यय इति रूपोक्तिः । न हि पर्ववरस्य पर्वाधारस्य नीरूपस्य पद 
जेश्रैशवर्वयीदाधारपामि संभवन्ति । तस्मदवतासति पात उच्यते--हिरष्भय 

= अन्दस्तदरमोष्देखाव् 2 श १ पान १०७३ कनदन४ 

% ध. नन्धादनुः । २ क. ट, “शब्द एकप 1 ३८, "पत्वा ॥ 



िभगऽजु०६] = कृप्णयङदीय तैत्रीयारण्यकप् },. ५१७, 
ईश्वरो भवेत् । कुतः 1 सरवौमतव॑भवणात् । नतवतसाम तदथं वयचुलद्र्च 
इतिवाक्ये तच्छदैः परत हिरण्मये फुरपं परागृदय तप्वयरमानायशेपनगदास्मकत्व- 
गुप्दिस्थे । तचचादधितीये परमेश मुष्यमुपपद्यते न तु सद्वितीया देवतायाम् । तथा 
भत एप पवैम्यः पाप्मम्य उदितः" इति श्रूयमाणे परपापराहिव्यं बरह्मणोऽप्तापारणं 
रङ्गम् 1 ययपर देवतायाः कर्मण्यनयिकारातिकत्यमाणकरिप्यमागपुण्यपापयोरुभावसत. 
याऽप्यपरादिननितमिमिततदुःखपरद्ाबाहुःदेतुपतनन्मान्वरसं चितद्स्तमनुप्ैत एव । 
म्ौदााररूपाणि तूपामिवरमया पोपापिके पमातनुपा्ये बिनि । तस्मा 
दीशवसे हिरण्मयः" | 

तत यथा पारवत्मयादिकं व्रमवद्नमस्सेवमनाप्यमतलप्तासत्वादिकं चिद्गम्- 
वगन्तव्यम् भते मनेोगयतादिगुणकः परमत्माऽत्रोषास्यः । छन्दोगाः 

शाष्डिस्यविद्यायमिवमामनन्ति--“ मनोमयः भ्राणक्षसेरो मार्ष; सर्यपतकसपः 
इति । षाजप्ननेयिनध बृददारण्यके परन्ि-““ मनेमयोऽयं पुरषो भाः सद्य 
स्ल्िनतर्द्दये यथा वहिषी ये षा प्त एप सव॑दयशानः पर्स्यापिपतिः प्र. 
मिद भशाक्े यदिदं कचः" इति । तथा शाखाभेदेऽपि पधाप्नेषियान्यायेन भनो- 
मयतवादिगुणकस्य वेयसरपस्य भत्यभित्तानाद्वियेतयं द्रव्यम् 1 स॒ च न्पायस्तृती- 
यामुबाे परदरितः । सति न विधेकथे ति्ष्वगि शासापु परस्पर विगुणा उपप 
हन्याः } उपप्हुरः्पायशच तरेव प्रददितः 1 उपहतप्त्गुणोपेते ब्रह्मणि तादा- 
रम्यामिमानूपः सरह यद्भवति तप्वत्पव्ययृत्तिः करईभ्या { उपास्वेतयु्त- 
स्योपाप्तनशब्दस्य तदवाचित्वात् । एतदपि तगैव मदीतम् । शुतिश्च--^देषो भूत्वा 
दवेणामप्येतिण इत्येतस्िन्नेव जन्मनि देवभावर्षणे ्ता्षात्कारं ददीयति । उपत्नेऽपि 

सक्षत्कारे ब्रस्ोपासनमामरणभावरितम्यम् । तदेतचतुर्याध्यायस्य परयमपादे 
मैविन्ितम्-- 

““उपास्तीनां यादरिच्छमावृक्तिः स्पादुताऽऽमृति । 
उपाप्य्ाभिनिप्त्े्यीवविच्छं न तूपरि 1 
अन्त्यप्रत्ययतो जन्म माव्यतसत्मतिद्धवे ¡ 
आमू्यावतैने मपाय्ये सदा तद्धाववाकंयतः । 

विजतौयप्रलयानन्त रित नातीयमत्ययप्रवाह उपर्तिरव्दस्यारमः | स च किय 
तापि केन सेपयतेऽतो यावदिच्डपावृततमै त्वामरणमितति प्रति वरूम--माषिन- 
न्मन: प्रयोनक्गोऽन््यप्रयय आमरणाद्ततिमन्तरेण न मुखमोऽत एव स्मरतिः--“ प्रदा 

# आ आययात्तभ्रापि हि टम् । अ० ४ पा १ अ० < पू ५२॥ ~ 

१. “वदनात् ! २ क. ग. ड. "रणलिः ! 



(प्रपा०७अनु ०६] कृष्णवजर्ेदीयं तैत्तिरीपारण्यकमू 1 ५१९ 

सेजति । तेजः परस्यां देवतायाम् ५ इति । तत्र प्रियमाणस्य पुरप्य वागुपठक्ष- 
तानां दशोन्दियाणां मनति खल्सप्विछयो न मवति वितु वृततिमात्प्रविठ्य इत्ये. 
कौ विचारः । तस्य च मनप्र प्रागे वृ्तििविरुप इति द्वितीयः; 1 तप्य च प्राणत्वं 
सात्मनि जीवे वृततिभरैविठप इममात्मानमन्तकाठे सवे प्राणा जमितमायन्तीति धृहदा- 
रण्यकवाक्यादित्ि वतीयः 1 सेयं वृ्तिपरविच्यख्सोत्कानििर्नडिनिष्कमणरूपममेप- 
कमपरयन्ता धर्मीयर्रवृ्तस्योपापतकष्य तचचक्तानिन् श्रयाणापेतेयां समनिव न तु 
विपुमेति चतुषैः । ब्िन्दियमनःप्राणा य्मिञ्जीवात्मनि वृत्या प्रविडीयने त 
जीयात्मा मरसिमस्तेनःप्रधाने मूतपशचकर वृत्या प्रविटीयते तदूतपशचकं व्रहाततानमि- 
ज्ञस्य पुरस्य परमात्मनि वृतेव प्रविटीयते न तु स्वर्पेमेति प्श्वमः । एवः 
पृञ्मिर्िचरिः ्प्ताधारणोत्कानतिर्विचातिा । अब्र परमात्मनि योऽये प्रधमूतल्प- 
ठिङ्ग्षयीरपविलयततेन पूर्वनन्म समाप्तम् । अपोपा्षकस्य वरलोकपराततये मूर्धन्य 
नाीनिप्कपणह्सो विरोषो बिचारितः । प्र वाश्रानोरेण पाठके इत्यारभ्य व्पपोह्च 

शीर्षकपाले खन्तेन पपान्नातः । तच्च बक्षटोकमरतिपर्यन्त्य मार्गस्योपटक्तणं 
द्षव्यम् 1 तिश्च मर्गे राखान्तरवाक्योदाहरणेन पद्िचाराः भवृत्ताः) तवर 
ष्छन्दोगाः--“ अथ यतरतदस्माच्छरीरादुत्कामल्यधैतैरेव रदिमभिरू्वं आक्रमते 
इति वाक्येन पषेन्यनाड्या निप्फान्तस्याऽऽदित्यरदिमतेवन्धमामनन्ति । ताद्य 
ततप॑मयेऽपि रात्री मृतस्योपाप्रकस्य न संभवतीति पूर्प्षी्त्य रात्रावदिल्यरदमीनाभ- 
भिन्यक्ल्यमविऽपि नाडररिमपंबन्धस्य यावदहभावित्वादलि रदिमप्र्तिरिति भथमौ 
विचारः । एतसिन्नादिव्यददम्यादिक उत्तरमाग उत्तरयणश्रवणादृततिणायने मृतस्यो- 
पातकस्य विद्याफठं नास्तीति पूर्वपीष्योत्तरायणशव्देन तदमिमानिदेताया विव्- 
हितत्वात्कल्मस्तत्युक्तमू । सोऽय द्वितीयः । छन्दोगवरदृद्ारण्यरयोः ^तेऽधिपम- 

मिरतमवन्ति इत्यदिना प्श्चकिवियायामाचराधिको मागे आम्नातः 1 विन्ते तु 

घान्नेपिभिः ^ वायुमागच्छति" इयादिना वाय्वादिकः पठितः । पर्डविया्यां 
कौपीतकरिमिः-- “त एतं देवयानं पन्यानमापद्यामिलोकमागच्निः” इत्यतिरोका" 
दिकः पटिः } तप्मादु्तरमारयो नानामिध इति पूर्वपक्षीकृत्य बाभ्वभियोकादीनाेक- 
सिजेव मार्गे पर्षि पल्वेनान्वयततभवदिक एवाचिरादिको सर्ग इत्यु क(क्तम्?)। सोऽयं 
ततीयः । कौपीतङिमोक्तस्य वादुोकष्य मार्मध्ये संनिवेशतिमवमाराङ्कय 
व्ष्दारण्यके वाधुपरतेन मार्भेणाऽऽदिल्याविस्ापिश्रवणादादित्यादर्वाषायो; पंनि- 
वेश उक्तः । सोऽयं चहुथैः 1 तया कौपीतङिरोक्तानां वक्णे्द्रम्मनापतिखोकानां 
मार्मपष्ये प्ंनविशातिमवमाशङ्य विचुदरर्णयोर्ृषठिद्रारा सेवन्यपतेमवादिनोकादू् 

५ स, मरः! ९ क, ए, र. श्य श्वम 1३ क. ग. घ, ह. धत | 



९२० शरीपत्सायणावार्वविरचितथाप्यसमेतमू-- [प्रयु *६} 

वररोकस्याऽभ्न्तूनामन नेश इति न्पयिननद्रमनापतिरोकयोरवहणलेकषू 
पनि सयुक्त 1 परोऽये पप: 1 तक्िन्मरगे श्रुकानामशिरदीनौ मारगचि्गतं 
भोगप्ूमित्वं॑च निराकृत्याऽऽतिवाहिकरेवतषुक् । सोऽयं पष्ठः! एः परमि. 
परिनभौतो यो मामखस्य मर्मस्य वदतत्वावयोधव्रह्ोपाप्तनयोः साधारणत्वमाश- 
दधोपापतनविषय एवायं मार्ग इति निणीतम् 1 उपापतनेप्वपि यन मार्मश्चवणं तत्रै 
वेत्याशद्कय परोपापतनप्तावारणत्वं मामस्य मिणम् । तेन मर्भिणोपाप्तक बरहम. 
भवति| "तसुरुपोऽमानयः स दनान्नहा गमयति" इलमानेन धिुोकव्िना पूर्पेण 
सक्षभराप्रण्यो कत्वात् | तत्न पर्बहीव पराप्यमिचयाशद्कय परह्यथि गलप्तमवाहोक- 
पिप्प कार्यमेव बह्लोपापकेन पराप्यपिति निर्णीतम् । एवं कार्त्रहरोकमापतिः 
भरतीकोपापकानापव्पस्तीत्याशङ्कय व्रल्लोपसकानामेव नेररेपमिति निर्णीतम् । 
योऽयमधिरादरिमर्गिण प्रप्य बद्षरोकः स॒ एव “भूरिलयनौ परतितिष्ठति" शत्यरम्य 
“दिन्नानि, इत्यन्या शरुत्या मपञ्चते । तत्र ब्रह्ोकम्रततौ पां स्यष्ठभिनानः 
समछमिमालशरे्युम्यं पंप । तयोरमध्ये व्यामिमनिनानिवासादिलादिवतानां 
तदास्य प्राप्य त्वीयिषश्येयु प्रतितिष्ठति । पमषटठामिमनिन त भूयोकरायषिषठातृत्र, 
हमे भूषा स्वाराऽयमापनोति } तथाविर्ध्रलरूपतलतिद्यभेमेव व्तरोफगामिने 
योगिनं प्रति कौ्ीतकिन! पयङ्धविवायामेवमामनन्नि ~~ ^ तं प्रच शतान्पप्सरसां 
परतिधावनति शतं चौमरहस्ताः श्रते पालाहलाः रर्पमाञजनहुस्ताः शाते वाततोस्ताः 

दा फलदस्तासतं ब्ाटंकरेणाटं करन्ति । स तरहमठंकोरणाश्तो नवा पिद्रान्घने- 
वाग्निः! इति । तदिदं ब्रहमराति्तणं स्वाराज्यमेव पिविच्य चतुर्िविरितिणीत्म् । 
नेरोकवाततिनो योगिनो मोग्यवसतपपादने गनुप्ययेकवाप्रिवद्धादत्तानपत्ितमि- 

स्याशङ्कय पकसपमाचस्य तत्सा[धिनत्वे निर्भातम् । प्तोऽयं मरयपरो विधाः) 
त्य संकल्पमात्रेण भोग्पमातं पृष्टे मोनिनो मोगपिषठान्य देह्य 
मावामाकौ दतिदवव्रोतौ उुरफेदेर = ज्यदध्विवाक्िवाशदयैरदयैव भुर 
पदेष्छिदौ देहमावामावािति निर्णीतम् । सोऽयं द्वितीषः 1 यदाऽयं योगी 
खेच्छया मुगपदेव बद्ूेहान्पृनति तदार तेषेक एव दे्ो नोषापमेपित् शत छ 
तद्रहिता इ्याशङ्धकस्य दित्ादुवतिमिः प्रथगेव नीवात्मविस्येताले पर्ये देह इति 

निर्णीतम् 1 सोऽयं ततीयः । त्र्य योगिनो भोम्यत्रम्तदरेहनीवात्मना सृष्टिः सकरम. 
पेण यथा मति त्थैवाऽऽकारादिषद्चमलमृतानां मौतिकस्य चलाण्डदिर्मयतथ सृष्टि. 
रलतीलापाङ्यानदिपिस्यतिद्धस्य परमेश्वरस्यैव जगक्छषटत्वे न तु योगिने डति 
निणीपम् ! परोऽ चतुः ) तेरीच्लुधिकषवििर्णति स्वाराज्यं तवतो योगिन 

१. इ. शन्तुकाना" 1 २श.ख.य. द. प्नोति । देया. य. एतान्य" 1 ४. चदिधाः 
भिष्ठदन^ । ५ क, ग, ष. शूर्दस्वा- । ९ स, वनस्" ६७ग, "त चर्ण । ८ स, शुदि. 1 



(पा०७अतु*७] कृष्णयञैदीयं तेचिरीयारण्यपम् । ५२१ 

सलिन्नेतद्रसटके निर्ुणवदतचप्ताात्कारे सति वखटोकस्याद्ताने विदिटफवस्यं 
भवतीति ] जयम एतचतो मनृतीस्यादिना समान्नातः । एतदेवाभिमल भगवता 
व्यातेनामि सूतितरपू--“ कार्यालये तदष्यकेण सहातः परममिषानात् „ [ त= 
मू० अ० ४ पाऽ ६ षृ० १० ] इति । कार्यस्य नलरोकप्यात्यये श्रव्ये प्लत 

ऊर तहधाकाध्यक्ेण चतु्मुतेन(ण) ब्रसणा सह् पर ब्रह प्रामोतीति क्तिस्पतयोलल- 
धाऽभिधानात् 1 

शरदान्तविक्ञानमुनिधितायीः सन्याप्तयोगोद्तयः शुद्धपत्यः [ 

ते तरहासेके तु परन्ति परामृतात्परिपुच्यनि से । इति तिः 1 

“र्मणा प्रह ते स्वे प्रात प्रतिपतचेरे । 
परस्यान्ते कृतात्मानः भविशनिति परं पदम्" ! इति सणतिः । 

तदेवं व्रघोषाप्तक्य बललोकरातपूविका कऋरममुक्तिर्मवतीति स्थितम् ।॥ = „ 

शति श्रीम्सायणाचार्यविरचिते श्रीवृकणता्राज्यधुरेषरमाघवविचारण्यपरमेश्च- 
सबन्धयदा््काशे कष्णयदीयीत्िरीयारण्यकमाप्ये एप्तमभपठफे 

सतोरिघयापुपनिपदि पऽनुवाकः ॥ ६ ॥ 

गप सप्तमे सप्मोऽनुयाकः 1 

पऽुवाे मनोगयत्वादरिगुणविशिटस्य ब्रह्मण. उफासनमृक्तम् । तस्य व्रण 

खुम्यगुणविशेपामविनेत्तमाधिकारिविपयत्वान्मन्दाभिकारिणं धरति चह्रगम्पगुणो. 
पेतव्रपनोपाप्तनं सक्तमेऽतुत्राकेऽमिधीयते । तव प्रममाभिभौतिकं गुणपश्चकत्रयं 

दैयति-- 

यिन्धन्तिद चौदिकोऽवान्तरदविशाः । अथिर 
युस॑दिदयघन्द्रमा नत्राभि । आप॒ ओपथयो न~ 

स्पत॑प आकाञश्च आत्मा । दर्यधिभूतम् › इति । 

पृथिव्यादिकं खोकष्रम् । अरन्यादिफं देवतापशचकम् । आप इत्यादिकं 
द्रव्यपशचकरम् । तत्राऽऽत्मशव्दैन सम्टरूसो विराट्पुर्प उच्यते । इत्येवगुक्तं पञ्च 
कत्यप्रिभृतपदहेप्रययगरा्चेम्यो वदयमाणेम्यः प्राणादिम्यो व्वतिरिक्ानीक््र्यय- 
आयण ए्मिग्यादीनि भृतान्यात्निख यदत इयविपूतम् । भूतविपयमुप्तनमुक्तमित्यथः । 

१. 'ेनानुगारेन म 1 ग. पिस । ज । ३ कग, प, द, "दिद 

९९ 



५ शरीमत्सायगाचार्यविराचि्माप्यसपेतम्-- {भप ०५७अबु ०७] 

वक्ष्यमाणिनाकौर्णतवायोकतं विमज्य प्रतिजञाुरःप्रमन्यत्वधकत्यं दर्शयति-- 

अपाध्यासप् । पाणो व्पानेऽपान उदानः संमानः । चह 
` शरो मनो याकल । च॑ मास्स सावास्थि मलना इति । 

अथ भूतविपयपश्चकलयकयनानन्तरपध्यात्ममात्मविपयपश्चकचयममिधोयत इति 
होप । यसिन्दैहेन्धियादिपतवति श्ाद्तेर्काररहितस्य जनत्याहमिति इुद्धिः सोऽय 
ठोकमरपिद्ध आता तपयिङय यहुपापनं कति तदध्यात्मम् । देहमध्यव्िन एक. 

स्यैव वायोः प्राणादयः पश वृक्िभेदा; । अत एव प्राणविनारे भगवत्ता व्यासेन 
सूत्रितम्“ पशचवृति्भनोष्रयपदिदषते » [चण मु० अ०२पा० ४ षू १९] 
ति । तातं च वृत्तीनां स्यानमेदः पर्वैरदाह्वः-- 

५ हदि भाणो युदेऽपरनः समानो नामिषंस्वितः । 
४ उदानः कण्ठदेशे स्वायानः परीरयः इति | 

तदेतद्वायुपश्चकम् । चञ्चरारिकमिद्धियपचकम् । चादि पतृपश्चकम् । स्नाव 
शब्देन वक्ताऽभिधीयते । यदेतदधिमूतपश्चव्रयं यचाघ्यात्मशचकप्रयं तेनोमयेन 
नह्मण उपापिभूतं कृत्सं जगदभिषयते । त्दरेतजगदुपाधिविशचिष्ट वहास्वस्पषृपा- 

त्ित्तव्यम् | 
अयार्थैवदविनोप्तौ विषिपुनयति-- 

पुतर्दधिविधाय ऋपिखेचत् } पादं वा इद 

स्म् 1 पररिनेव पाङ. रषणोतीतिं ( \ ); इति । 

स्मकं च॥ 

दृति प्णयज्दैदीयतत्तिरीयार्यके सप्तमप्रपाठके 
सप्मोऽयुवाकः ॥ ७ ॥ 

्रपपिरतीन्दियस्य शासारथस्य द्रष्टा कञ्चिनमुनिरेतत््रथिव्यनतरिषादिकमुष स्वस्व 
खूपपधिविधायापिकं परक्ात्छारपर्यनं यथा मयति तपोपस्य स्वातुमेन सवत्मिकं " 
विरा माप्य खातुमवतिद्धम्थ शिष्येभ्यः परो्वान् 1 किमुक्तवानिति तदरमिषीयते- 
इदं मतमान स्व जगदिदं पतं परिच्यन्दपः पवन्वि 1 चेशष्देन तसि 

द्विर्च्यते । प्रतिद्धमेन्प््य पातम् । तया हि-“पृक्षगा षद्िः » हति- 
श्रुत्या पञ्िदटन्दः पञ्च्तस्योपेवम् तथा नमदपि पद्धहष्येपिनम् ! पी कृतप्- 
महाभूतानि तत्कर्ये च परमे विरादित्युच्यत इनि रंमदयविद्धिरमिषानत्. । ता 

4 क.ख. ट. "लमवे'। 



' प्रिषऽ्छजनु*्८] छृष्णयजुर्वदीयं तैत्तिरीयारण्यकम् । ५२३ 

ति नमतः पङ्किच्यन्दस्ा सह् साटरयदक्षणस्य सबन्वस्य दियमानत्वातपाङ्वम् । 
तया एयिम्यायुपरा्तनपपि प्चकेह्मेतत्वात्यङ्म् । तेन पङ्धनेमोपसनेन प्राङ्क विरा- 
दूपमुपाप्तकः ससृणोति भीणयत्नि पसोतीचर्भः । पएतेनारवादेन पाडखपविराट्ा- 

हिकाम एवमुपाप्तीतिति विपिरलीयते । प्त्यां च विरद्धराप्तौ तच्चक्नानोतत्तिद्ातर 
कममुक्तिः पू्ोकन्पायेनाकगन्तव्या ॥ 

इति श्रीमत्त्ायणाचा्भैधिरविते श्ीवुकणसाग्रज्यपुरेयरमाथवविद्ारण्यपरमे- 
श्वरपयन्धिवेदार्प्रराकते कप्णयनुदरीयते त्तरीयारण्यकमाप्ये सतम 

प्रपाठके सोहित्याुपरनिषदि सतमोऽनुवाऊः । ७ ॥ 

अय सप्तमेऽटमोऽनुवाकः 1 

से स्मूटदानो मन्दप्य स्यृखरूपएयिन्यायुपापिक्तरयोपातनषुक्तम् । पूैति- 
शतुवाके पषठे पिचितपूकमदशिनो मध्यमस्य पूकषमरूपमनञद्यपापिकवकोपाततनमु* 
क्तम् । अधोत्तमाभिकारिणोऽ्टमानुवाके वेदान्तप्रतिपाचप्रणवाभियेयशुदध्रसोपाप्तन- 
मुच्यते । तवोप्यदरूपं ददीयति- 

ओमिति ब्रह, इति । 

ओकारः परमात्मनो वाचकः । तथा च पतञ्लिपरक्तं योगसूत्र पगोदाद- 
तम्--“ तस्य वाचकः प्रणवः » इति । इतिशब्दो ऽ्थान्वरव्याधृ्तर्थः । ओोमित्य- 
नेनैव एाठदेन भरतिपायं यदर्य तेदेवात्नोपा्ये वतु । ने दा मनजाघुणधि एयिव्या- 

श्ुपापि या चिन्तनीयम् । वाचकर्मोकारमुचचरयन्वाच्यं च्ोप्रा्ीतियर्थः । 
सोतार त्रह्मयायक्त्ययोम्प्ं दपि 

ओमितीद५ सरषभू, इति । 

ओपरियेतक्षिनेवक्षरे शब्दरूपमर्थरूपं वेदं स्थं जगदन्तशरूतम् । त्या शाद्कु- 
५ नेलयदिशुया शब्दान्तमीव आन्नातः 1 तस्य वाक्तन्विरितयादिश्रुस्या शन्वद्रिणा्ा- 

न्तभीवोऽप्याप्नातः 1 एतच प्रथं यद्छन्दसाशूपम इत्य विश्वरूपपदग्यारूयनि भप- 

यितम् । तया सरति प्रणवस्य सवौत्मङ़त्वेन सरवीत्मक्सवाचरुत्ययोभ्यता संमवति ॥ 

जकारस्य सवपन केपृनिदैदिकन्यवहारिपदत्य पवरशयति-- 

आओपिलेतदंनुकति ह स्य बा अप्यो शरौवयलाावयन्ति। ओपिति 

सामानि गायन्ति! ओ शरोमितिं शक्ताणिं श्रभ्सन्ति । आमि 

१ धन्वत्त्रदे 



१, शीपत्सायणाचारयविरवितमाप्यसमेतम्-- [पपा०्छगवु० €] 

दयधषुः भंतिगरं परतिषमाति । योपिति बर्मा भसति जोषि- 
समिहोत्रमहनानाति 1 ओमि ्राघ्मणः भवश्यनरह- इति 1 

, दशपणमाहादियगिषु यलरोक्तकमीदु्ाधिनोऽध्व्षो यसिन्काल मधं भला 
श्नक्येति नैषधं परुञ्जते तदानीगे श्रावयेति मनं पठन्ति । अत एवाऽऽपृस्तम्ब 

सकारादिमोकारादिरमोकारि च तं मच किकरसेनोदानहार--“ आ श्रावयो रधीबु- 
यो श्रावयेति श्रावयति » इति । तेपु पेषु दवितीद्र ओफारादिपप्तोऽतर श्रुत्योदा- 
खतः } मृप्नगत ओकार आघ्नोध्मोघना्ैः । हे आरी देवान्प्रति हविप्वागाक 
श्रावयेति मन्नाथः । त्िन्मनरे यदेतदोकारोतारणं तदेतदोमिलेतद कति मति । 
भवे मृकारासूर्मागल्ो य ओकारस्यानुनिरनुकरणं पराद्दय्ंपादृनै तैविहु- 
ष्वा तैदिदमोपित्येतदनूकति । प्रधिद्धियोतमीभी ह सम वा इति त्रयो निपाताः ्रण- 
यमागम्नादद्यमोकारे प्रधिद्धभित्यथैः। अपिदान्दो वकष्यमाणोदाह्रणतयुचयार्थः । अध्व. 
यवोऽप्पोकरेण प्रणवमागेनैवाऽऽश्राव्यन्ति । तमा प्ामम्। उद्भतरोऽपि प्रणवोचारे. 
णुरःप्रेव सामगान ुर्वन्ि । वहा होतारोऽपि प्रणवोचारणेने शो गिति शब्दो 
प्यरणेतैव शृद्ाणि निष्केवल्यप्रउगादिनागकानि पठन्ति । तथा दि--रलशंपन- 
स्पाध्यु प्रत्यनुतञा याचमाना होतारोऽनेन म्रेण याचन्तोऽध्व्ो शोप्रावोमिति । 
तत्ाऽश्ौ इोमिति शष्दोऽन्ते च प्रणव इत्युभयं दृश्यते । तदिदमभिरकषयौ शोपरिति 
शस्राणि क्षप््तीत्यान्नातम् । हेऽष्ययो होत्तारो वयं विंशंसनं दमे इत्यटुतापनं मन्र- 
स्यापैः1 यदा होतः शलाणि शस्तति तदानीमध्युः शोषितरं होतारं भति पोकाहन- 
तं शव्वभुचारयपि ) परोऽयं शव्दः परतनिगर इत्युच्यते । 9 प्रतिगरं यदा प्रय 
णाल्युचाप्यति य(तोदानी ममित परयुग 1 व्रदिवमापरस्तम्बो विछषमाह--^त्रतुपा्ं 

भास्यमाणः सदोषिरे पर्दूपतिनयतिशाति प्रहरो वोऽया गरोद इवेतय््प्नोऽपा परोद 
छ्मत्यवसनिषु मणव एवन्ति ” हति । शसमध्य एकस्या ऋचः पूरये प्मापति सत्य- 
ध्वदुरऽथा मोद इेत्येतं अविगरे अधुङ्गे । ओकारेण होता संनोध्यते । हे रोतरथध- 
शद्नानन्तरमस्माकं मोद इय हयै एव संपन्न इव्यर्थः 1 ऋचोऽवक्तनि पपत्ि प्रतिभ- 
रादौ रणवः प्रयोक्तस्यः। प्र च शब्धशंसनप्याद्वाकारे कति । छृत्लप्य शसस्यावप्तानि * 

स॒दयद्धीकाराथः प्रणव एव प्रयोक्तव्यः । जतः प्रतिगरेधपे परणवोऽनुषपते । वेदघ्रयो- 
्परयोगन्तविम्ब्रह्ला, पत च यदा पोक्षणादिग्ियाखन्याृतिनः प्रेरयति तदानीम 

*# -ओभिलेत्पारवतिन चाकारस्वरुकरपमिसुगयैफदेशविशृतमनन्यकतटतिषद्नुररपमिपि 
स्याया््यां तकिन्पर सोमपयेरिति पररह्पमितति रुदितम् ॥ 

करा. च. जयोनाया 1 रक. द. यकार ।३क.ख. घ. ड, श्र श्रा ॥ ४ क. स. 
ग, इ, तह्य" । ५ ट. त्ददोभि" {६ स. य. भनायदट्॥ 
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` भेक्ष्यवं भणवपुरःरमेव भसति भेरयति 1 अभिरोतरदोपेऽध्वयुहोमदरनं सीरं तता- 
घादभनिहोत्रहवणीनामके पार यदा सुेणोतयति तदानीमेपुतेप्यामि हल्यं देवेभ्य 
इत्यादिमव्ेण यजमानं भयलुङ्गा याच । प्र न यनमान ॐकारेणातु्ञं प्रयच्छति 1 
तथां च सूत्रकार भाद--“ ओमुचयेतयुधचरनुनानाति " इति । तथा ब्रह्मयज्ञं भिकी- 

यत्रीह्यणो ब्मयङ्गनामकस्व प्रवचनस्याऽऽदौ प्रणवं प्रयुद् । तभा च ब्रद्मय्षमक- 
रथे समान्नतिप्- ५ दद्िणेत्तरौ पणी पदौ छता सपवित्रावोमिति दतिपचते » 
इति ! मरतिषयते त्र्यन्तं प्रारमत इत्यर्थः । 

तदेवं वैदिरवीरदा हर रकारव्वाप्ति प्रपशचिता 1 अथ फलकयनव्यानेनोपापननति- 
पिपूत्रयति-- 

म्तोपसवानीतिं ! नदयैवोषमोति ( १ ), इति । 
ओं द्द ॥ 

इति छृ्णय्जुरेदी यरैततिरीपारण्यके सप्नामपाउक्तऽ- 
एगोऽनुवाकः ॥ ८ ॥ 

यः पुमा्द्रय भासवानीति कामयते स पुमानोमिलनेन शब्देन वाच्यं बरहो- 
पापरीत तेनोपा्नेन बह्म माभोत्येष ! ् 

अथ मीमांसा--अतरैतचिन्तगीयम् । ओमिति ब्रप्ततित्ाक्पे किमोकरे भतीके 
यद्मदििपीयते कोपस्य ्रह्ोमित्यनेन विदोपणेन विरोप्यत इति 1 त्र य 
ओमिति शब्यस्तद्रसेः्येवमेकारपरतीकमापःरत्वनोदिदय तन्न व्रतटषि्षिषीयते । तया 
सत्यद्रथतिपेथयोः क्रमनिदेशत्वोपपननत्वािति भातत वरूषः--उद्रीयन्यायेनानोकाएत्य 
विगेपणलवं द्रव्यम् । स॒ श् न्यायस्तृतीयाध्यायस्प तृतीयपादे कद्रित-- " 

शक्िमध्यापतोऽय वा वापर देक्ये वाऽथ विशेष्यता | 
अक्षरस्यात्र नस्येकं नितं देत्वभावतः ॥ 

वेदेषु व्याप्त ओंकार उद्गीथेन विशेप्यते । 
अध्याप्रादौ फले कर्म्यं सनिकृांशव्सषणा ॥ 

प्ञोगित्येतदक्षरमुदीथुपाीष” इलक्षरोद्रीधयोः परामानाभिकरण्य श्रयते ॥ तन्न 
चतुर्धा संशयः ! तथा दि--भनाम देतयुपासोततः इत्यत नामनि बहमदृणटयध्यास्राय 

प्ामानाभिकरण्प श्रुतम् । तथा नापादिष्वप्युदाहियते--“यश्चोरः प्त स्पाणुः) इति 
चोरत्वस्य बाधः । “यो जोवललद्स" इत्येकत्वम् । “यनं तदत्र इति विदो- 

ध च्यासेय समञएम् 1 अ= पा अन्म सू ९॥ 

क्. . विना 1 य. न्रतोपप्त ॥ ३ ग. न्यद्रोषपर 1 



५य्द् शरीपर्सावणाचार्ैविरितमाप्यसमेतम्-- (भष ०७४०८] 

प्यता 1 अतोऽस्य चतथा सेदेदे सतीदमेवेतयध्यवपतायो मालि नियामकस्य हेतो. 
रमावादिति प्रपत वरूमः--अकषरस्यो्वीयेन पिप्यत नियन्तुं शक्यते } भकार 
चस्नयदुःसामघु चिएु पवते । तत्र कस्योषाखत्वमित्यपश्लायामद्रौमागगतस्य न 
पित्रस्थतरि प्रागवेदगतस्य विशेषणोयत्वात् । अध्यापतनाधेक्यपसेपु शृटमपि कस्प- 
नीयं परप्जयेत । खतषोपप्नलेन फलत्याऽऽकादटक्षितत्वात् । विशेषणपसे तु वय- 
माणप्ततमत्वादिगुणोपाप्नाय भतीकलेनकार उद्वीयेन विशेष्यते न तु खान्रमु- 
प्ाप्तनम् । तदा न ए्रयकल्पनीयं फटम् । नतूदरीथश्व्दः इत्लमक्तिवाचकः । जश्न 
रस्तु तदवयवः } अत जकारं विहेपवितुमद्धीयशददरे तरंशद्तणा स्वीकरणीया 
स्पात् 1 वादम् । तपाऽप्यध्यात्तपक्षात्तगीचीनो बिदोपणपाः 1 अष्वाप्तप्षे तु 
यथा विप्णुशब्दः खां सर्व॑ परित्यन्यायीन्तरमूतां शिलििमतनमां टक्तयति । तथो- 
दीथाष्दोऽपीति विप्रकर्षः! अ्ञरक्षणायां तु खर्वकदेशस्यैव परित्याग इति संनि- 
कर्षः । ओंकारादितरदक्षपनातं यदसि तोऽयं परियक्तव्यप्तदेकदेशः । तप्मद्रिदा- 

सारम्तकार्व्यावृ्य्मुदरीथावयवत्वेनेदमसषरं विशेप्थतेः' । 

अनेन न्यायेनापि नक्ाव्दैन मनेमयत्वादिगुणकरं प्रयिम्यादिगुणकं शुद्धं चेति 
निविषव्रवप्रातौ सत्यां सगुणत्वं व्यावत्यं॑शूद्ध्रहमप्मरपणाकमोमिति विश्चेपणम् । 
ओगिलनेनेष वाचकेन शब्देन बाच्यं॑ यत्पर धह तटुपातितन्यमि्टुक्ते मवति । 
प्रतीकपकष त्योकारष्य एज्डत्मकस्य चदारघ्तोपा्नायां दाव्दोपासिनमेव स्यात्न तु 
वरदोपापतनम् । तथा सति प्रतीकोपःपकस्य ब्रहमटोक्राकषिरेव तावत्न संमबति 1 एतो 
ब्रह्मतचप्रिः । तदमव च ब्रदविोपोतीति फलवक्यं बाध्येत । ओंकाखाच्यत्र. 
क्षतत्वोपाएन तु चरक्षदयोकपरपि्वेसतच्वततानद्वरेण विदिहषुकिलक्षणा वलपरा्िशमोप- 
प्ते ! तप्यद्रौकारव।च्यव्येन व्रहमतच्च विशेपणीयम् । ननु वस्षतत््वघ्य॒शभ्रमाणनन्यं 
वेदुनमेव मवति च टूपाप्तनम् । अत एव ददरदाण्डिल्यादिवियासु पैत्र पु 
णस्थैव व्रह्मण उप्तं विधोयते } न तु कचिदपि शदधस्य दत्तस्य । व 
वेदामवाक्येन शद, जतचेऽवगते सति कृतद्त्यत्वान्ननिनोपाप्तनेन रिचित्प्रयोभन- 

मसि । नापि व्रदमविदां करतत्वेऽपमते सत्युपाप्तकत्वे सेभवगीति 1 नायं दोपः । 
द्विवि हि वेदान्तवाक्यम् । अवान्तरवाक्यं महावाक्यं वेति । जमत्कोरणव्रद्ममो 

यत्ता्तिकं रपं श्य वोपकमवान्तरवाक्यम् 1 जीवव्रसमणोद्तादाल्यतरोधक महावा- 

क्यम् । तत्र महावाक्येन तादास्म्यं विदितवतसत्वदुक्तरीत्या प्रयोजनामाव उपान 
कत्वामावश्च मवतु नाम॒! यस्त्वगान्तरवास्यमप्रेण नगक्करारणस्य तच््वमान्नं पुष्यते 
तस्य तावता कत्वानपरयाडुपाप्तकत्वं पेमवति 1 प्रयोगनं च व्रहादोकम्रािर्मघतत्ता- 

१ कख. द. भदे वदशेल 1२८. "विदः डा 
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यने विदेहयुचधिरक्षणं पमाग्यते । तस्मा्तारशषः पूमान्नदतच्चमुपासीतर 1 भते 
एवेत्तरतापनीयोपनिषदि नि्गत्रतच्छविपयण्येव वहुन्युपा्तनानि विहितानि । 
स्फतिय् बहतच्वभ्यानं बिदधाति-- । 

५उपपरातकषयेपु पातकेपु महत्सु न । 
प्रविद्य रननीपादं ब्रह्मध्यानं माचरेत्" । इति । 

कमेतद्रसतच््स्य ध्याने भयमाध्यायस्य तृतीयपादे शिनम् । 

न्निपन्नधरणतरे ध्येयमपरं व्रस्य वा परम् । 
बरद्मलोकफलोकत्यदरपरं चदा मम्यते । 
ईितव्यो नोववनःत्परसतत्पलमिज्तया 1 
= षि 

मेद्धोयं परं हा क्रमभुक्तिः फलिष्यति । 

भश्नोपानैपादि श्रयते-“ यः पुनरेतं तरिमानेणोभित्यतेनैवषरेण परं पुरपमि-, 
ध्यायीत `» इति । तत्र ध्येयं षतु हिरण्यगर्मा्यमपरं बसोत परं वहेति संशये 

सति परमिति प्रम् । कुतः । “स सामभिरुन्नीयते ब्रोकम्!, इति फमलप्तन- 
ठोकपरापिफट्धवणात्पस्रसष्यान्य परगपुतपार्थत्यत्य तावन्मात्रफढत्वाुपपततः ] परं 
पुरूपमिति परध्रद्यविदोपणमपरस्मित्पि चलण्युपपयते 1 तस्याप्यन्यपिक्षया परत्वादिति 
भ्रति वरूमः--परमेव वलामिध्येयम् । कतः 1 रईकषितव्यस्य परस्य ध्येयत्मेन प्रयभिक्ञा- 
नात्. 1 ५ स्र एतस्माजीववनात्परात्परं एदधियं पुरुषमीक्षते " इति वाक्यशेषे 
श्रुयते । तस्यायमधः । य उपानयः बरहमटोकं प्राः स एतस्मातैनीवत्तमष्टिरूपा- 
दुकछृएाद्विरण्यगमदिष्ुछृषटं सरमप्राणिहदयेशयं परमात्मानं पयतीति । तेेक्षितव्यो 
यः प्रमत्मा स एव मास््योपक्रमे ध्यानविपयत्वेनामिप्रेत इत्यवगभ्यते । परपु्प- 

शन्दाभ्यां त्य प्रत्यमिन्ञानात् । न च व्रद्मटोकमात्नमत्र फट कममृक्तिततेभवात् । 

तप्माद्रकव स्मयम् "| 

तदव बुद्धव्ल्नतत््वस्वप्युपास्वितेमवाद्रस्पासवानीलेवे काभयमानः प्रणक्मुचचार 
यसतदुर्थरूपं ब्हातत्वुषाप्ोत । तेन चोपापनन व्र प्राप्नो ॥ 

इति श्रीनत्सायणाचार्यविरचिते श्रौबुकणसरा्राञ्यघुरंषरमाधवविययार्ण्यपर्- 

मेशवरतेबन्धवेदारथपरका शो शृष्णयदुरवदीयोेत्तिरीयरण्यक्माप्ये 
सप्तमप्रपाठके सरांदिलयामुपनिपष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥ 

* रईकषतिवरन्यपदेखास्यः 1 २० १ पराण २३अ०४ स् १३॥ 



९२६ श्रीमस्तायणावायविरचितमाप्यसतमेतप्रू-- [परप ०७अनु०९] 

४ अथ त्तमे नवमोऽनुयाकः ! 

अषमेऽनुवाक्र शरृद्तसत्ववाचिना प्रणवेन बहमोपप्नमुक्तम् 1 तावेव त्रममु- 

कतिरक्षणप्य पुरुपा्थ॑स्य तिद्धतादुपाप्कस्य श्रुति्त्युदितनित्यकरमवैयस्यमाशङ्कय 

लवमेऽहुबारे नियकैणामुपासनेन ए समुचयं तते 

रतं च स्वाध्यायमवंचने च । सतयं च साध्या 

यमैचने च । तप स्वाध्यायभरवैचने च 1 द्म 

स्वाध्यायमयचने च 1! श्रथ स्वाध्यायम॑ने 

.च 1 जसमयथ स्वाध्यायप्रवचने च 1 भग्निदोत्र च 

स्वाध्यायप्रवचने च) अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने 

लव । पापं च स्वाध्यायप्रवचने च) प्रनाच 

स्वाघ्यायमयैचने च । मननथ स्वाध्यायमरेचने 

च ] भनातिथ स्वाध्पायभव॑चन च › ३१1 

य वैविदुरभ विवक्षुः एषो मन्ता तपरं यथावस्तु परयलोच्य तद्वाचकं शब्दमय 

स्मरति । तदिदं मानततं यथावस्तु भैण नितएृतपुच्यते 1 स्वाध्यायो मित्यपर्यय- 

मम् 1 मधचनमध्यापने बरह्मयन्ञो वा । न केवटमुपासनमेष सुकतिकमिनातुेयम् । कि 

सहै यदतसुक्तषिषं तद्र्यतुेयम् 1 तया स्याध्यायपरथचने प्यतुटेये । उपासनेन 

सह पमुचयार्थौ चकारौ । बाना यथार्भमापणं सलप् । अदनपरिव्यागरूपं इच्छ 

चनद्रायणादिवतं तप॒ इत्युच्यते । « तमो नानशनात्परम् » हति सुते: । ̂  यत्तेन 

दनिन तपप्ताऽनाशषकेन ° इति श्रुत्यन्तरे पततः परथमेवानशनं निमिति चेह 

तससिज्नकषने सरामय्यरहितप्य षनरानं तपस्तु । “ पतत्सु चव तप् इृव्यदुयैः खं 

दृदाति " इति श्रुतेः 1 वकुरादीनां बाघेन्दियाणां निपिद्धविष्यम्यो निर्न दमः । 

निं दामः । साधानारितस्करिण निम्यन्ना अद्वनीयवाद्- मनत्रो निपिद्धालुचिन्तनान्निवतः 

योऽद्य { आदिता प्यं प्रतशरादषटेयो होमोऽपनिदोतरू 1 अमावाघ्यादितिथिवि- 

दरोषमनयेकष्य य॒दा यदानियाचूजम् परगृहे प्मागता अवियपः । मनुष्वदा 

वेषु नियमाण गध्वादिपूननं मानुषम् । एतदमि शि्ानासपपततवाच्छीतस्मक्ैववुष- 

यमेव । पजादा्देन एुजोर्पत्तिविषया गरमयिानादरवः र्दा पिवकषिताः । भजनश- 

१क.ख. श. ष्लोय्यत॥ च्य. ग्वण्छतनियुनयः 1 ३य, 
--- य म पप ्सलरमिुय ॥ 

¬ ध. ण बन्ध्वादिः। 



प्रिषा०७मनु ०९] दृष्णपडुदीषे तेत्तिरीयारण्यकम् 1 ५२९ 

देन पुमोतपसयमृु$ ले दारपंगमो विवक्षितः । जातिशब्देन शुतिमृत्युदितं प 
कम खवणीश्ममुप्तरिणोपप्रकोऽप्यनुतिष्ेत् । अन्यथा विहिताकरणप्रस्यवायेन प्रति- 
बद्धमुपाप्तने फटपयेवायि न स्यात् । न चनेन न्यायेन बसतच्व्ञानस्यापि कर्म्षु- 
ध्यः प्राप्नुयादिति शङ्कनीयम् । तत्वविदः स्वात्मनि कवरत्ववगीश्रमायध्यात्तनिषृक्ती 
कमोपिकारामावात् । उपाकस्य त्वध्याप्पद्धावादलि कमीधिकार इति युक्तः समु- 
प्वयः } निटन्तरपुपा्तीनप्य चित्तविषेपहेतावन्निहोत्रादौ बहुमरयाप्तप्ताध्ये कर्मणि प्रवृ. 

तिम संभवतीति चेच्छत श्मदमादिरक्षणमनुूं करमाुतिषठहु । अत ए्ोपाप्तकं 
एति ˆ ^पादिप्रतिपारकं योगशा परधृत्तम् । अननिहोत्रादोनां श्षमदमादीनां च 

पुरुपविशेद प्रति चित्तसमाधानानुप्तारेण वैकद्पिकत्वेऽपि स्वाध्यायप्रयचनयोर्वदयम. . 

यषठयत्वमभिपर्य तेन तेन कर्मणा सह् स्मुचयं वियातु पुनः पनवीदंपमभ्यसतम् । न 
हि प्ताध्यायः कदायिदपि परि्यरु शक्यते । तत्परि्यगे शूद्रत््रप्तक्तात् 1 

तया च स्पृतिः- ५ 

भयोऽनधील्य् दविनो वेदानन्यत्र कुत श्रमम् । 
स्र जीवन्नेव शुद्रत्वमादरु ग॒च्छति सायः" इति ॥ 

प्रयचनपरिव्यागनिपेधस्तु व्रह्मयज्ञभकरणे समास्रायते--“अपदतपाप्मा स्वाध्यायो 
देवप्वित्रं वा एतत्त योऽनूत्छनत्यमामो वानि मवल्मागो नके । त्दैषाऽम्युक्ता-- 

यस्ित्याम प्रसिविद्^ ततलायं न तस्य वाच्यपि मागो अस्ति । यदी शृणोत्यङक९ 
शृणोति न दि प्रवेद घृतस्य पन्थाम्?” इति 1 यतु परिवाटूपैकमीणि सन्यप्यति 
तेनाभि खा्यायो न परित्याय्यः । तथा च स्पृतिः--““तन्यतेत्स्पकर्माणि वेदमेकं 
न सरन्यतेत्"" इति । नन्वारण्युपनिपदि खाध्यायत्यापि सन्या: श्रयते परान्धौतृब- 
न्यादीनां यतेषनोतरे या सू ख्याय नेति पलि्यान्येषु बप्तुपु, स्वाध्या 
यस्य पठितत्वात् 1 नाये दोपः । परि्ानकानामतुपयुक्तस्येव कर्ममाग्य॒त्याज्व- 
त्वात् 1 उपयुक्तस्य तु मागस्याऽञ्वृत्तर्यतिषरमपवा्नयते-“निष्यादौ खानप्राच- 
रेत् । सर्धं स्माधावातस्या चरत् । परवेए पेदेप्वारणमावदरयेत् । उपनिपदमावततयेदुप- 
निषदाये" इति 1 अततः स्वाध्यायप्रवचनयोः परित्यागो न क्यावीच्यमिपरये- 

णाऽऽद्रार्भोऽयं विकिवक्याम्पाप्तः । 

अथ यपेोकतषु वर्म पराशस्येन मतपेदं दशेयति-- 

सत्यमिति सत्यवतां राथीतरः 1 प इतति तपोनिवयः 
पौरकषिषटिः । स्वाध्यायमरवचने प्वेति नाकों 

¶फ.ण. घ. ट. "कालदा । २ म. शन्रतून्बन्ध्य" 1 

६७ 
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मोदस्य । तद्धि तप॑सि तपः ( २ ) इवि । 

भजा च स्वाध्यायमर्वचने च पद् चं ॥ 

इति कृप्णयटुेदीयतैचिरीयारण्यके सप्तममपाठके 

॥ नवमोऽनुवाकः । ९ ॥ 

श्यीतराल्यस्य पुने पुतः वश्चितसर्वदा प्लव वकयतः सत्यषचा इति पस्य 

नामयेयम् । स हि सलयमेनोत्तमं कर्मेति ब्रते । पुरुशि्यास्यध्य एतेः पुत्रः कथि. 

, पसि नियतो कति । अतस्तपोनिलय इति तस्य नामयेयम् । स्त॒ त्वनदानधनवान- 

पमेव कर्मो्ममिति क्रे । मुद्गलस्य एने पत्रः कचिन्पोदरथः सथैदा खाध्या- 

यपरषचनाम्यां हषः सनदु.लरदितो यौते ॥ अतो नाक इवि तस्य नामवेयम्। प्त 

'ाध्यायमवचने पवेत कर्मणी इति वते 1 नठृ--^तपपा देषा देवताप्र 

आयन् । तपप्पयः पुवरन्वयिनदन्” इत्यादित एवोत्तमत्वं युक्तमिति चेदस्तु 

नाम तावता स्वा्यायप्रवचनवादिनो मौद्स्यस्य न हानिः कदाचिदस्ति यप्पाततछरा- 

ध्यायम्रवचनातु्टानं तेसरूपम् 1 त्माच्केवप्रशलम् । तद्धि तपस्तद्धि तप इत्य“ 

भ्यास मुल्यतपष्वयोतना्ः 1 मुर्यतपोरूपत्वदिवानष्ययिष्यपि बरघमयज्ञखाध्यासोऽ* 

प्येतन्यः । तया चाऽधग्रायते-५य एवं विद्वानेव वैति धिदयोत्तमानि सनयत्यय- 

सूर्मति पनमनि वायावमावस्यायार् स्वाध्यायमधि तप॒ एव तेततप्यते तपो हि 

स्याप्यायः' इति । याक्यान्तरेणाप्ययनेवार्षः सष्ठ क्रियते-- उत तिष्ठेत मनश 

ताऽऽपीन उत शयानोऽधी यैतिव खाध्यायं तपस्वी पृण्यो मवति । य एवं द्रा 

न््वाध्यायमधीति" इति । तप्मरादनशनर्सं यनदरानर्पं पा यत्तपोऽस्ति ततोऽप्यपि 

परफरहेतुत्वादेतदुत्तमं तपः । एतदप्यास्ातम्- “यन्तर ह षा हुमा वित्तस
्य पर्णो 

ददत्लर रोकं जयति तावनतं टोकं नयति मूषां चाक्षय्यं चाप पूतमतयुं जयति 

ब्रह्मणः सायुज्यं गच्छति" षति ॥ 

शति श्रीमतपायणाचायीविरचिते श्रष्ुकणपान्राज्यधुरेषरमाधव
विचारण्पपप्मे- 

श्र॑बन्धिमेदायैप्रकाशे छर्णयसुरदीयौतिरीयाएण्यकमाप्य सप्तम 

प्रपाठके सादिव्यामुपनिपदि नकोऽनुवाकः ॥ ९ ॥ 

१ ङ्.स. प. ट. टःसदु" 



(षा ०७् १०] दृप्णयजु्ेदीयं तैत्तिरीयारण्यतम्। ५११ 

अप सपमे दशमोऽनुवाकः + 

नवमेऽनरुवाके च्नोपप्नेन परमुचित्य धौतस्मा्तकमनुष्ेयमित्युतम् । तत्मद्टा- 
छरय्तस्योत्तमतपष््वरुक्तम् । यस्तु श्रदधाडुरपि परज्ञामान्दादिदोपेण वेदपाठामा- 

नाह्वयते समथो न मवति चप्यं बरायरफठषिद्धये जप्यं मन्नं दशमातुवाके 
दक्षपति-- 

अद दस्य ररव । कीर्तिः पष निरेरिव । उर्पवित्रो 
याजिनीव खपरतेमसि । दिण्< सव्च॑तप् ! सुपेधा , 
अतोसितः । इति तिशदोरद। सुवचनम् ८ ९ ), दति । 

अदध्पर॥ 

इति एष्णयजुवेदीयतैत्तरीयारण्यके सप्तमपाे 
दश्चमोऽुवाकः ॥ १० ॥ 

मृश्यते तच्चक्नानेनोच्छिदत इति शृतः सपार: । स चाऽऽरुणकरेतुकमकरणे नमि 
न्मग्नेण स्प्टकृतः--“ऊष्यमूमवाकशासं वृं यो वेद सप्रति" इति । उर्व पषत्मा- 
जगत उट पर ्रल मूड कारणं य्य सप्ाप्ृह्षस्य प्तोऽयपृभपूढः । भवाश्चः 
शुरनरतिरथगरेहाः शासा यस्य सोऽयमवाक्शालः । कठवह्टीप्ध्यान्नायते- "ऊप 

मूखोऽवाक्शाल एपोऽशयत्यः पतनातनः५ इति 1 अनियततया श्वो न तिष्ठतीयश्रत्थः । 
पतनातनत्वमनादिम् । भगवताऽप्यती वृ्ोऽभिहितः-- 

"ऊरमखमधशालभशचत्यं आदुरव्ययम् 1 
छन्दपि य्य पर्णानि यस्तं येद् प्त वेदित” ॥ इति । 

भृुषराई तस्य समार्सप्याशचतथवृकतस्य रेरिया विषयर्तम्स्सेण श्ण च्मत्ता 
भूयासमिति शेषः । “ते िपतायाम्,' इति ध्तोरयं शब्दो निष्पततः । वैरग्पशस्ेण 
च्छेदो भगववोक्तः-- 

““अश्वत्पेने पुविहदमूटमप्त्गदासेण ष्ठेन च्चा 1 
तततः पदं तत्परिमारभितव्ये यदिमन्गता न विवर्तन्त भूयः+” ॥ इति 1 

सुपातते छिन्ने सति मदीया कीरिः पृष्ठमिव मवति । यथा परवतप्योपरि- 
मागोऽश्वनसून्ततः । या मदीया भेोकषिपया कीरतिस्यन्तमुक्ता सती देवलेक्दपि 
रस्ति 1 चतो देवा जपि मदीयं पुस्पाय विहन्तु न क्षमन्ते | तपा च धूपते-- 

१ ब्र. घ. सन्तम" 



५३२ ओमत्सायणाचार्यविरचितभाप्यसमेतम्- भप ०७अद् १ १] 

^ तस इ न देवाश्चनाभूत्या ईशते ” इति । वाजिनि स्वपृतमिवादपू्यपवि" 
ब्रोऽस्ि ! वने मवि्द्रानाद्विलो वाजी ¡ प हे हदा वेगेनैव गच्छति 1 

हषा चोक्त्रू-- 

“ योजनानां सहते द द्रे शते दे च योजने । 
एकेन निमिषार्पेन क्रममाण नमेज्तु ते ? ॥ इति 1 

तलिन्वानिन्यादि्ये शोमनममृतं विते । अत षव च्छन्दोरा मपृषिवायामादि- 

स्याण्दलय मधुरम तदीयपरागादिमागेष््दारिपर ककरमषटरूपाणि रोहितशुष्ादि. 
वर्णयुक्ताम्यपरत।नि चाऽऽघ्रातानि तदयतपरयमममृतं तदवप्तव उपजीवन्तीदयादिना तेषाममू- 
तानां व्वादुपमीन्यत्वमा (तवं चाऽऽ)मनन्ति | तदिदमादिलमण्डटगतेममूं श्नोभनम्यनतं 
शद्धम् ] तद्ददमप्यध्वपनिय उर्व पि्युकणा श्द्धिय्य मम सोऽदमर््पपणित्रः। 
तादश्स्य मम सवच द्रविणं तिध्यतु । दिविध हि द्रविणम् । मातुपं दवं च। 

म्र चकुषा दद्यमान सुवर्णरजताद्रिकं मादुपम् 1 श्रभ्ेण श्रयमौणं गदे प्रतीयमानं 
न्रह्ञानादिकं दैवम् { अत शव वाजसनेयिनः कस्िधिदुपाप्ने भकुधरोत्रयोमा. 
गुपदैववित्तदषटिमामननि--५ धलु्नुपं न्तम् । नक्षेपा हि तेदिन्दते } श्रो 
दैवम् पत्रण टि तच्छणोति » इति । तथ दरैववित्तमममित्य सव्चसमिति रो" 
प्यते । षरं बं तथोगात्सवर्ष्तं टव्तं॑च दैवकित्तस्य नन्नानप्य पका 
निवर्क्वादुपपन्नम् । बहन्नानर्ूपेण दैवविततेना् द्रविणर्दवाच्येन स्ंपनोऽ्ं 
सुभा अगरतोक्षितश्च भूयात् । शोभना मेषा वरदमह्तानपरतिपादक्मन्पतदयोकपार- 
णकस्य मम पोऽरंपुमेषाः 1 जत पएलाहुमपतेन बलान्दरतेनोतिवः सेनि ॥ 
शद वृ्स्येतयव्रिमसधिदङ्कनामकस्य एुनमतं वेदादुवचनं मेदश्च ुरमूैकमध्यय- 
नमु पशाच ब्रह्मयकञस्वाध्यायतप इत्यः ॥ 

इति श्रीमतपायणाचार्यदिरकति धौदुद्धणपतान्नान्यपूुरेपरमाधशवि्ारण्यपरमे- 
श्वर्तवन्धिेदार्थघ्रकाे कष्णयनुर्दीयौ्िरीयारण्यकमाप्ये स्तम्- 

पपाठ सराहिलायुपनिपदि दद्रमोऽगुगकः १} १० ॥ 

भथ प्तम एकादसरोऽनुदाकः ¶ 

दकम नह्ययन्परतिनिषितेन जप्यो मच्र उकः । तनो मन्दस्यापि पक्से 
बक्षयत्तः] तरथा तस्य "छतं च स्वाध्यायप्रवचने च इषिवमु्ोपा्तनेन स शरतस्मा- 

१. "दिषतः 13 ग. श्वे {३ १. प. ते वेः। 



प्रिपा०७अतु०१ १] कृप्णयञदीयं तैचिरीयारण्यकम् ५३१ 

तकममुचयः नमुचिः सुत्पतः । अथैकद्ोऽनवाके केवलप्मगाममि तषि. 
दिपोसादनद्वारेण मोक्षहेतृ्वममिगरेय तदनुशाप्तनं वित्ते- 

वेदमनूच्याऽऽचार्योऽन्तेवासिनम॑तुशास्ति, इति 

आचायैखरूपं मनुना सर्त 

५ उपनीय तु यः शिप वदमध्यापयद्धिजः । 
प्तकसपं परदस्यं च तमाचयं प्रचक्षते " ॥ इति । 

अनने पर्ोक्तस्याऽऽचार्यस्य समीपे पैदा वततीलयन्तेवासी 1 « दछायामूतोऽपृरि- 
लामो निखमेव वेदरुरी ” इति स्मृतेः । तादशं रिप्यप्ाचारयो व्ेदमत्रच्पोपन- 
यनम पञ्चादध्याप्पानु्ञास्ति \ अन्थगरहणदु्घ्वमतुेयमर्प आहयति 1 अनैत 
गम्यते } अधीतेदेन पर्मभित्ताप्तामक्रत्वा गुरुर निषर््िन्यमिति । 

अदुशाप्नप्रकारं संमरहेण दशैयति-- 

सत्यं बद 1 धै चर, इति । 

सलयश्व्दैन “ अर्हिपता प्ततयमलेयम् ” इत्यादिस्प्ृतिप्रतिद्धाः सर््युपट- 
यने धू्शब्यन प्तयसशचिषििता अविदोचाद्यो निवतषितः । ^ चोदना. 
गोऽ धैः इति जैमिनिना सूत्रितत्वात् । श्रोते समारत च कर प्ेपवु्ेथमिति 
सँप्रहवाक्ययोखात्पथोभरैः । 

५ प्के एतः शासः '' इति न्यायेन श्रौतस्मातैवोंः धक्दनुषठितयोः पशचा- 
स्परित्याम्प्तकतो तत्परित्यागर्पं प्रमादं निपेधति-- 

सराध्यायान्मा प्॒मदः । आचायाय भियं नमाह 

मजातन्तुं पा व्य॑वच्छेत्सीः 1 स्यान्न भष॑दितन्यमर { 

धमान्न म॑दितन्पप्र् । परान्न भम॑दिनव्पम् 1 भूत्यै 

म प्रम॑दिवन्यमर् । स्वाध्यायभवचनाभ्यां न भमदि 

तव्पद्र् (१) । देवपितृकायी्यां न मदित्तव्यमरू, इति । 

जध्ययनेन यहीतस्य स्वाध्यायस्य विद्यरतिः ममादस्तं मा कार्षीः 1 “श्रकाहत्याप्मे 

ज्ेयगधीतस्य च नाशनम्”, इति स्पतेः । गोुव्ेवखादिसूपं यद्धनमाचार्यस्य मिध 
सदधिचयादक्षिणायं सैपा गरवे समर्प्य ततो विवादं तवा प्रजायाः पु्रपौतरादिरूपाया- 

स्वन्तु्िछास्लस्य विच्छेदं मा कार्षीः 1 पूर्वोक्तयोः सत्यथर्मयोः कदाचिदरप्या- 

१ द. प. द, कर्यो । 
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दनलृषठानं प्रमादः सोऽपि न कर्मभ्यः । कुश्च तेमलेन तत्कारणं कर्म ्िवक्िचम्.। 
च द्विविधं वैदिक दीकिकं च । « यो ज्योगामयावी स्यायो वा कामयेत सकमाघु- 
सियिामिति त्मा एतामिष्टिं निैषेत् ” इव्यादिकमायुरारोग्यप्रदं वैदिकम् । विचिक्षि- 
त्तादिकं छौक्रिकम् । मूतिरै्रये तया तत्कारणघुष्षयते । तनाि “ वायन्य््थेत- 
माखमेत मूतिकामः इत्यादिकं वैदिकम् । भरतिमहादिकं ौकषिकम् 1 कुशखमूतयोर- 
मवि मुक्तिदेतृकर्मगुषठानातेमवात्तयोरप्रमादोऽनुशप्नीयः । गृहीततराध्यायस्य विघमु- 
तिरूमः प्रमादः पूर्वं निषातिः । अत्र व्वभ्याप्नीयघ्वाध्यायतव्रसयत्तयोरननुष्टानरूपः 
प्रमादो निवार्यते 1 पौराणिकं विनाथकबतानन्तव्रतादिकं देवकार्यम् । भतितांवतर- 
दिकं पितृकार्यम् । 

अथ मात्रादिषु मतुष्यत्ववृदधिपरिल्यगेन देवतादुच्या पनां पिषत्ते-- 

पाददेषो भव । पिददेवो भव । आचा. 
देवौ भव । अतिधिदेयो भव › ति। 

मतैव पूननीयो रद्वप्णुविनायकरादिरूपो देवो चस्य तोऽ मादृदैवः । पत्त 
रघापि। 

यदुक्तं धुशान्न ममदितव्यम् । भूत्यै न मगदितव्यामिति । तप्र पंषिदिरीषे 
द्कीयतरि-- 

यान्यनवद्यानि र्माणि । तानि सेधि 
व्यानि । नो इतराणि, इति । 

सुमैशर्यकारणानि कमि द्विविधानि । अनिन्यानि निन्यानि च ! तत्र पूर्वोदाह- 
त्ान्यायुप्कामष्टिरतितरहयाननादीन्यनिन्यानि कर्माणि सेवितग्यानिः । उव्रणि 
स्वाभिचारादीनि दातुवधद्वाय रोमहेदुतयेऽपर नरकप्रदत्वेन निन्दिततान्न पिन्धानि । 

नपु सिषयचारस्यापि भुतिष्छृतिवत्पमाणत्वादाचारयस्य ततव पेबन्धीनि भरिताति 
सवीप्यमि सेदितन्धानीत्याशङधच तत्रारि विषं दरीयति-- 

यान्यस्या सुधरित्रानि ! तानि त्रयोपास्वा- 
नि( २) 1 नो इतण > इति 1 

प्रविं चतं दैवमापुरं चेति । तटुमयं मणवालुदानदार-- 
“मयं पत्वसश्दिर्तानयोगव्पदध्ितिः 1 
दानं दमश्च यूत खाध्यायप आवम् ॥ 

१, श्ट्फतेष 
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सर्द प्त्यमक्रोधल्त्यामः इ।नतिरशुनम् 1 
द्या भूतप्वटोदुत्वै(प्त्वै) मार्दवं हरचापटम् ॥ 

तेनः क्षमा प्रतिः शौचमद्रोहो नावरिमानिता 1 
मवन्ति सदं द्ैवोमभिनातस्य भारत ॥ 
दम्भो .द्पीऽभिमानश्च कोषः पारप्यमेव चं । 
अङ्ानं चाभिनातस्य पाथ सेप्दमाप्ुरीम् ॥ 
दैवो संपद्विमोक्षाय निजन्धायाऽऽपुतौ मत्ता ५ ॥ इति । 

तनासराकं पेमन्धीनि यान्यभयादूीनि चरितानि स्वया तान्येव सेवितानि 1 
म् तु दुम्मादीनि 1 अयं न्यायः सूकर शि्टाचरे योजनीयः { तथा हि--नापदम्यः 

पितुराज्ञया स्वननं नघनिदखचपि पिच्ात्तापादनरूपं घुचरितमादकन्यम् ! न तु 

मातृवधं दुःश्वरितम् ¡ एवमन्पदप्युदाहार्यम् । 

आप मह।पुरुपतेवायां कंचिद्धिेपुषदिशति-- 

ये के चास्मच्छरेपौष्सो चाद्मणाः । तेषां 
त्वयाऽऽसनेन मश्व॑सितन्यमू , इति 1 

षपोविधादिगुणेरघ्त्तो भवदाचर्वम्यो येऽधिका धर्मनिष्ठाः सन्ति तेषामा्तनदान- 
पादपर्षाङनादिद्श्रूषया प्रवत्तः श्रमापनयने स्वया कैरव्यम् । अयवा तेामा्तने 

त्वया प्रशासोऽपि न कर्ैन्यः । प्ण्डितंमन्यतया वितन्मेण वादादि न मर्तव्यमिति 
किमु वक्तव्यम् । तप्ात्तदुपदिषटार्राहिशेव स्वया मवित्तम्यम् । 

भय दनि कंचिदधिरेपमुपदिशति-- 

भद्ध॑या देय ! अभरद्धयाऽदृयम् । भ्रिंया देवम् । 

दथा देयम । भिंया देयम ¦ संविदा देयम्) हति 1 

यद्] घनं पिप्राय दीयते तदा अद्धायक्तैनैव भवतो देयस् | अश्रद्धया तु िचिद- 

प्पदेयम् 1 द्धम! रहितस्य दानस्य ोकृदधयेऽम्यनुपयोगात् । तया च मगतोक्तम् । 

“अश्रद्धया हतं दत्तं तपस्तप्तं छृतं च यत् । 
अप्नदित्युच्यते पार्थ न घ तमेत्य नो इह?" ॥ इति । 

अदेयभितिषदच्छेदपके तदिदं भ्यस्यानम् । देयमिति वा पवच्छेदः 1 यमा 
शद्धया युरो वदाति तथा श्रद्धाराहित्येऽपि दातन्यम् । साचिकदानफव्यमाव एवो- 

१. कर्} 
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दषटतवाक्येन द्रत । राजप्तामपतदारफलं वु वियते । अतर एव भगवतां दाने रेवि. 
ध्यगुक्तमू-- 

“दातव्यमिति यदानं दीयतेऽतुपकारिे 1 
देशे काटे च पत्रे च तदनं प्ाचचिकं स्मृतम् ॥ 
यन्न प्रत्युपकारार्थं फरमुदिर्य का पुनः । 
दीयते च परिधि तद्रानपुदाहतम् ॥ 
अदेककाठे यदानमपान्नेम्य दीयते । 
अपतचछृतमव्ञातं तत्तापतुदाटतम्") ॥ इति । 

श्रीधिमवः । हीरजमा । भीः शखमीतिः । संविदेशकाव्पात्रविरेपन्तान् । 
एवावधेः पूोकतं ्िविधं दानं पपशयते 1 धनवाहृत्याच्यौरमष विद्यते तन दात्रा 
दस्श्च यथा धनमपहरन्ति तथा वा्णरप्यपहियताभियेवमवनानानिः श्रिया निभि 
सभूतया यदानं वरोति तत्तामसम् । म्मा: पुरुपा दानं कुवन्ति ममे त्वदानिन महती 
ठज्नेयेवं ठञ्नया निमित्ततया पू्वदवताति यददानि तद्राजसमू । क्रप्विगादिभ्यो 
यद्दानं श्ाखेण विहिते तप्यादाने मम भत्यकायः स्यादिति मत्या यदानं ततसाचि- 
कपू । तत्रा्यु्मुताश्त्वारः प्रथानमूताः संपूर्णदकषिणामहन्ति  भतिपस्ातरादयल्, 
दर्षमदनित । तेरादयस्ततोर्याशमर्ईन्ति । उनेत्रादयश्तुयाशमरनतीलयेवं संविदा कि. 
कत्ननिन युक्तः परादिफो दधात् यद्वा पपरभप्येतासास्तिकदानविपयोव । वित्त. 
द्व्य न कात्येदित्यादिशाख्द्विमयानुप्देण दातव्यम् । ष्वस्पदानिन मम प्रमेही 
छञना भविष्यतीत्येवं दन्ना युक्तः परमतं दयात् । 

एवमनतातमतृठेयम्पपदिद्यानन्तरं सदिम्येऽदुये निणेयोषायप्ुपपिशति-- 

अथ यदि ते कर्मबिधिङिरा वा टचविचिकित्सा 
बास्याद् ( ३ ))ये तत व्राह्मणाः प्न । 

युक्तां आयुक्ताः ! अद धकिकाप्राः स्युः 1 
ययाते तत्र॑ तेर् । दया तवर व्याः, दति । 

कमै शरोतमभनिहोघ्रादितत स्मतं सघ्याबन्दनादिकं च “४ उदिते जुटेति " “अनु. 
दिति श्होति " इति यद्यं छुतयतः शीते कमणि शदेः स्यात् 1 रदिऽप 
संष्यादेववा पुरपमूरवः तीवति वभनद्धयेन सदेहः 1 वृत्तं दुडप्म्परामतो रीक्निक 
आचारः १ तत्रापि मातुटमुतातरिगटमासमतष्यदिविपरनिरतविररिनः प्रदेहो मवति 1 
तेद यखिन्देशचे यस्िन्व्ठे यक्लिन्ठुडे प्ये यने तत्र तेपु दे्ाकार्छुटरषु 
यतमानाः प्मशादि्िपणविशिष्ठा ाह्यणाव्यत्र तलिन्संदिण्ये रिप्ये चणा व 
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सया स्वमपि वर्त्र । रागदषोतसुकादिदोपराहिलेन पम्यक्शाचार्वनिर्णयङुयााः 
सर्पशषनः } निलयनैमित्तिकानु्ठनि स्वयं प्रवृत्ता युक्ता; 1 तत्राप्या समनाद्यक्ता 

आदुक्ता; । अनिकद्येन प्म्यगनुषठास्याम इत्येवममिषुक्ता इत्यषेः 1 शसेण करोभेनाऽऽ 

अेण वा रहिता अटुकषाः । धमेव कामयन्ते न ठु ठामपूनादिकिति धर्मकामाः 
इत्यं पद्विग्यधमेनिर्णपेपायमृपदविद्पानन्तरं पातक्ादिशाङ्कया निन्दितेषु पृपेप्वव्य- 

वहाते निभेयोपायमुपदिरति-- 

अयाभ्यांरूपतिपु । ये ततर ब्राह्मणाः संमरिनः । 

युक्त आयुक्ताः) अूष् धाकागाः स्युः) यया 
ते तेषं यतेरन् । वश वेषु वर्तेथाः) इति । 

पूर्वव्मार्येयम् । 
उक्तमदुशाप्तनपुप्हरति- 

एषं अद्शञः \ पप उपदेशः । एषा वेदेषनिपद् । एवद॑तुशात- 
नष् । एवषटपांतिततन्यपर् । एवघु चैतदुपास्यम् (४), इति । 

स््ाध्यायमरवचनाभ्पां न मपदितव्यं तानि स्वये(पालानि 
स्यतु वर्तेरन्त्सप्त च॑ ॥ 

इति करृष्णयज्रदीयतैपतिरीयारण्यके सप्तममपाटक 
एकादशोऽनुवाकः ॥ ११ ॥ 

सलयं॑षदेत्यापम्य तथा तेषु वर्तेथा इत्यस्नो योऽयं अन्यदर्षः स॒ एष 
समेषठ+ श्रोते; विधिः \ यय रन स्वमत्यमाद्िव्दि, तथा रैदिको षिथिरतुएता- 
शृमादिदाति । अदिास्य प्मोपवर्तितवात्समरतो विधिदपदेश्चः । स्मृतीनां वेदमूलतयाः 
तत्समीपवर्तित्वम् । अप्रलतश्रतिमूतु स्मतिष्वपि सत्यं वदेयादिवाक्यार्थ पएवेमेवोप- 
छम्यते । येयं एलं "बदैस्यादुक्तिः सैपा वेदोपनिपद्वदग्दस्यं तिध्यर्यवादरमचा- 
स्मफे येद विधिरूपः स्तारमागः । यदेतत्सत्यं वदेत्यादिकं तदे्दरुश्रासनमोश्वर- 
स्याऽऽजना] श्रुतिस्मृती ममेवाऽऽ्ञ इत्येवगीशवरणेक्तत्वात् । यस्मात्सत्यवद्नादिकं शरीत- 
समर्तविध्ुक्तं वेदरहस्यमीशवराकञाल्पं न तस्मदिवमुक्तेन प्रकरिणोपासितव्यमनुष्ा 
तव्यम् । एवेषु चैतदुपास्यमितति पुनर्वचनमादराय॑म् । उ चेत्यन्ययप्नमुदायोऽवधार- 
णार्थः { उक्मक्मेतदनष्ेयतेव, न तु कदाचिदपि परिक शक्यम् { अन केचि 
देवमादरं दष्टा कममिरेव गोक् वर्णयन्ति 1 यपरे तु पूनक्तीनवमपतुञ्चयेन । तानेती। 

१ र. स.ग. घ. द. स्सेण 1 देक.ख. गट. न्तोयोप्र 
६८ 



५३८ श्रीपर्ायणाचार्यविरवचितमाप्यस्ततमरू- {पा ७अग ० ११] 

पल्ावस्माभिः पू्ोतराण्दपतयन्यकयनपरसङ्घनेव मिराङृतौ । कर्मणां सा्तान्ोपषरेतुका- 
भदिऽपि िदिद्विपीस्पादनद्वारेण तद्धटुत्वमभिप्रेच विद्यपरक्रणे तदनुशाप्ननमान्नतिम् । 
विद्याफटे मोक्षे कर्मने चतीयाध्यायस्य चतुरषेपादे कचिन्तितम्-- 

“आत्मनरेषः फटे कमीविकनो नो षा छेके । 
अद्धिनोऽ्ेपवपश्षायाः प्रयानादिषु द्दानात् ॥ 
अविचयातमपतोध्वस्तौ दृष्ठं हि ज्ञानदीपयोः 1 
नैरक््ये त्तोऽधराि विद्या कर्मानपेक्षिणी, इति 

विमतौ श्रहमतसावबोधः स्वफलदाने स्वाह ू तकममपक्षोऽगित्वासवानापे्तदर्श- 
पू्णमापतादिवत् । ययपि प्रवमाधरिकरणे वियायाः स्तेन्रपृहपार्थतप्रतिपादनेन क्ी- 
त्वं निवारितम् 1 तमाऽप्यद्धित्वे न निवारितम् । अतो नाधिद्धो हेतुः । अतः कगी- 
यक्षो बोध इति पति चूपः--पिमते त्रस्जानं स्वनिवत्यैनिकौनिऽन्यपिकषं न ॒रभवति 
भरकाश्चकत्वात्मदीपदटूवरज्ञानवद । यत्त्ित्वपुक्तम्। तन कर्मणः कौददामत्तं म~ 
तोऽभिप्ेतं॑प्रि प्रयानाद्विव्फलेषकार्मङ्गत्मुतावचतादिवत्छरूपोपकारवह्तत्वम् । 
माऽऽदयः । मुक्ते कर्मनन्यत्वेनानियतग्र्तः । द्वितीये पाध्यविकरो दृष्टन्तः प्रयाना- 

दीनां ए्वर्पोपकार्महत्वामावात् । तस्मादत्ता विचा स्वफटप्रदाने कर्पीणि नक्षति 1 
विद्यायाः स्वोत्पत्तौ कपपि्षाऽपि क्तैव + चिन्तिता-- 

“८उस्पत्ताथनपेतेयपुत कमीण्यपेते । 
फठे यथाऽनपेकषैवुतपततावनपे्तता ॥ 
यज्ञशान्त्यादिप्पिक्षं विधानस्य श्ुतिद्धयात् 1 
इयऽमपेक्षितोऽप्यश्चो रपे यद्रदोे््यते" ॥ 

नक्षविद्या स्वफले यथा कर्मानि नपिकषते तथा स्वोत्पत्तावपि । अन्यथा कयिदरपे- 
फते कानिननापि्त इलर्धनरतीयन्यायः प्रत्येतेति प्रति नूम । नार्धनरतरीयतवदोपोऽ- 
शरास । योग्यतावरेनैकस्यैव कायीवेशेपेषवपत्तानपेरयोरपयोरपपत्तेः-यया छाद्र. 
घटनेऽनपेितोऽप्यशचो रथत्हनेऽयकषयते तद्वत् । न च विद्यीयाः स्वोत्पत्तौ कर्मपि- 
सनौयाः प्रमाणामाकः । ̂  तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दृनिन तप 

प्ाऽनाश्षकेन 2 इति प्रृत्तिपाणां देदायूवचनादीनां विविदिपोस्यावनद्राय बहिर 
साथनेत्वावगमात् { “ शान्ते दान्त उप्रतश्ितिशषुः समाहितो सत्वाऽऽत्मन्येषाऽऽ~ 
स्मानं पर्षति » इति निवृ्तिरूपाणा शमदमादीनां विचोत्पत्ती पायनत्विनं विधीयमा- 

ॐ भेत एव चाङनीन्धना्नपेशा । यन दपा गमन ५ रू २५१ क सपपिशा थ यद्य 
दि्तेरशववत् । अ= ३ पा जअन ६ यू २६॥। 

११.च. श्ायोभ्रः। 



धिषा ०८अु० १ १] दृष्णयर्वदीयं तैचिरीयारण्यकम् । ५३९ 

मतयाञन्तरद् तापनलावममत् 1 तस््ायज्ञादीनि दामदमादौनि च विधा स्वोतपता- 
युक्ते ५ | 

विधदितुभिरेवाऽऽश्रमपनिद्धि तगरैव कचिनिता-- 
(विदार्भमाध्मार्यं च द्विः प्रयोगोऽभवा सकत । 
भरयेजनविभेदेन प्रयोगोऽपि विभिधते ॥ 
शद्धा त्तिः स्यादियर्थिमाऽऽधरमस्तथा । 
अनिखनिलप्तयोग उक्तिभ्यां सादिरे मतः इति ] 

यामि यतताद् निं विदरितुत्येन पिपिदिायपक्ये विहितानि तान्येवाऽऽधमपर्मत्वेन 
पृ्कण्ड पिनि तेण परयोनर्ैतिप्षद्धस्तुखानणिति परते नणया श्रादयै- 
मोभने वृकतिनान्तरीयकतया तिष्यति तथा विचाथमनृ्ठितैगाधमधमेः तिष्यतु | नन्त 
विद्याहेतुनां काम्यत्यादाश्रमवर्मोणां नियता सकृत्मयोगे नित्यानित्यपयौगविरोष 
इति याच्यम् 1 षचनद्धपनतेमैकस्यैव कमेण अकारद्वयोपपततेः । यथा “ सादते मूग 
मवति" “लादिरं वीर्ैकामस्य यूपे कुरीति” इलत्न षचनदरेनैकस्य नित्यत्वकाम्पते 
च तद्वत् । तस्मादुमयबिषानां य्ञादीनां देव प्रपोगः । =" ४ 

अना्रमिकर्मण।पपि विद्याहेतुं त्व् +चिन्तितम-- 
भनात्त्यनाश्नमिणो न्ञानमल्ि बा नैव विधो । 
ीयु्यरपाध्रमित्वस्य ज्ञानरेतोरमावतः ॥ 
अस्तेव प््यपतमन्धिनपददशित्त्ितः । 
श्रुता हि विधा श्कष्ैराश्रमे चतिशृद्धा"" इति । 

पू्मा्रमं समाप्य फेनापि कारणेनोत्तरमाश्रममभतिपन्नोऽनाश्नमी छातकरो धिषु- 
रादिस्तध्य तचवज्ञानं न पमाग्यते 1 ुदधिदमदधिहेतोरा्रमस्यामवादिति परति वृमः 

सैमवसेवानाध्चमिणामपि ज्ञानम् । अश्रमनिरपेस्य नपदेधुदधियुद्धिरेवुतवात् | “भप्येः 
नेष तु संतिध्येदराघ्यणो नात्र सशयः” इति स्मृतेः । शत्च सेवगीविद्यायामभिकारोऽ- 
'नाधमिणोऽपि विवाहाौयनो रेक । एवमाध्रमरहिता ग्थादय उदाहार्थीः । न चैवं 
सत्याम यपम् । जुद्धचतिशयहैतुत्वात् 1 तस्मादनाधमिणोऽपि सेभव विज्ञानम् ॥ 

ठति श्रीमत्सायणाचायेविरयिते श्रीवकणपास्नाज्यपुरंधरमाघवकिचारण्यपरमे- 
शवरतबन्धिवेदारभप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीय सिरीयारण्यकमप्ये पत्म 

प्रपाउके पराहित्यामपनिपदेकादशनोऽनुवाकः ! ११ 1 

# विदिसस्वालाऽऽश्रमकर्मावि! अर ३ पार ४ < शून ३२1 + अन्तम चापितु 

तषृष्टेः। अन ३ पए०४अ० ९प० ३६९ 

१ य. व्वोगे नि 



५४० श्रीपत्सायणाचासैविरयितभाप्यसमेतम्-{भिपा ०७अ् ०१९} 

अथ सत्तमे दद्ोऽनुवार. ॥ 

एकादशे शिष्यं प्रत्याचर्य्यानुशात्ननमुक्तम् । तावता च्लतत्वविचाया बाहर 

द्साधनाम्युपासनानि वर्माणि च हन्तीत्यमतानि | जय तदरन्यपगतदर्थत्ानत्वनुषा- 

नानामव्तानि जपितम्यं श्न्तिमच्ं दादे दरयति- 

नं मित्रः बरेणः । शं ने भवत्वयेमा। शं न् इनदरो च- 

स्पततिः 1 शं नो दिष्णुररकरमः। नमो ब्र्णे 1 नप॑स्ते वायो। 

समेव अलमत ््म॑सि । तवापरव भलयं ब्रह्मावादिषम् । ऋत 

मैवादिषम् 1 सलयमवादिपम् । तन्ामावीद् ] तद्क्तारेमावीत् । 

आवीन्माम् । जावीदक्तारभ्। ॐ शान्तिः शान्ति शान्तिः (१);३ि॥ 

स्यमेयादिपं प्तं च ॥ 

दति शप्णयेदीयतैतिरीयारण्यके स्तमपपारके 
दवाद्लोऽदुवाकः ॥ १२॥ 

अ्नरार्थस्तृपक्रमे समाघ्नातमच्रवदयगन्तन्यः 1 उपकरमकाठे बतणः पूर्मनुक्त्वा- 

छ्य वदिप्यापीति पठितम्. । तया वि्षपरिहारस्य प्रा्थनीयत्वादवत्विति पठितम् 1 

अवपतनि तु ब्रह्मणः पूवगुक्ततवद्वितराशेश् परिटतत्वादवाद्विषमावीदिति पठितम् । 

निष्पन्नस्य विक्तपरिहारस्य पुनः परामशः एूतप्रत्वानिवारणार्थः । अन्यया मिनाष- 

रुणादिदेवक्ृतपुपकारमनानानस्य पुमृ्ोः कृतघ्नत्वं परपज्येत तच्चायुक्तम् । “रघ्ने 

निष्ृतिष्ा कृतनर ना मिम्डतिः इति स्मरणातु 1 निणजेऽपि साषनाचुषठने 

शतघ्र्वरपेण फल परतियध्येत । तन्मा मृदिलाध्यालिकादिषिधानां श्रान्तिनिप्मने- 

स्येव देवकृत उपकारः प्रामृद्यते ॥ ध 

इति श्रीमत्तायणाघायैविरनिते श्ीबु्णपाम्राज्यपुरघरमापवविधारण्यपदेश्
व- 

रमन्थमेदार्यमकाशे दृष्णयङ्दीयौततरिवारण्यकमापय स्ादिसापु- 
पनिप्रदि दयादश्ोऽनुककः ॥ १२ ॥ 

-्डन्दसां [काः मित्यत ५ 

शंनः शीका^सदनौ यन्ठनसां भूः स यः व्योमि चाद 

बेदमनूर्य शं नो द्वाद॑श ॥ १२ ॥ 

९ घु. शयेन्यमोभि° 1 



{पा ०७अनु ०१२] कृप्णयलुेदीयं तैचिरीयारण्यक 1 ५४१ 

शं नें मदे इर्यादिघ्यो नो तराणि जयोविश्सतिः ॥ २३ ॥ 

श्शंनोँ मित्रः वरणः ॥ शं नें भव्ख- 
येमा। शंन इन्द्रौ वृहस्पतिः घ्षं नो विष्णुः 
रुरक्रमः । नमो बरे । नर्मस्ते वायो । 
खमेव प्रक्ष ब्रह्मासि । खमेव प्रयक्तं ब्रह्मं 
वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि । सत्प वदि- 
ष्यामि ] तन्माम॑वतु । तदक्तारंमवतु । 

अव॑तु माम् 1 जव वक्तर॑ष् । 

ॐ शान्तिः स्चान्तिः शान्तिः ॥ 

दरिः ॐ। 

इति एृष्णयज्वेदीयतेक्तिरीयारण्यके सप्तमः भपाठकः 
समाप्तः ॥ ७ ॥ 

वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन् 1 
पुमरथौशचतुरो देयाद्ियाीर्यमहे्रः ॥ 

इति शीमदीरहुकणतास्ाज्यधरषरधीमतलसायणाचायैषिरिते माधवीये 
वेदाधेमकाशे छृष्णयजेदीयतततिरीमारण्यकभाप्ये 

सप्टमः मपारकः समाप्तः ॥ ७ ॥ 

समाप्रा च सांहिस्युपनिपव् । 

> इयं शान्तिम, पुत्रे नास्त । 



कष्णयलुरवदीये तैत्तिरीयारण्यकम् ॥ 
"ग -~<ञ्-- ~ 

( त्राध्मग्रपाठकस्याऽऽरम्भः । ) 

यस्य निशितं वेदा यो यदेमयोऽपिं जगत्] 

निर्ममे तमहं वदे विचातोर्ममहेश्वरम् ॥ १ ॥ 
साधनं त्रह्वविधायाः प्तहित्यामीरितं स्रम् । 
वरुण्युपनिषयेनद्रसतत्वं विविच्यते || २ ॥ 

तत्राऽधदौ शिष्याचा्ययो; परष्यरानुू्यपिद्धये तत्ातिद््यशानतिकरं प्यं 
मन्नं पटति- 

युर । 
सह वहु । सद नौं शनक 1 सह वीं 
करवावह । तेजसि नावधीतमस्तु मा विदिष- 
वेद । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः» इति 1 

सव्र नावितिशन्देन शिष्याचा्यादुच्चेते । असिलन्मन्यतीतनमपु भाऽतु्ितैः 
कमैकाण्डे केिसपेमित्तिककर्मभिरुत्पनवरिविदिषः सांदि्यामुपनिषदि परोकैस्पाप्नैर- 
सुल एकामचित्तः वाम्यकर्णीदिमिः ेपदितानां सोकानामप्तारत्यं परीक्ष्य ततो 
निर्िण्णः कर्मणा मोक्षो नाप्तीति निभि मुक्तिदेतुव्रसतच्क्नानां गुप्तिं यः 
करोति तादृशोऽत् शिष्यो विवक्षितः 1 गुथ श्रोत्रियो वेदशाखार्भपार(रःगतत्वेन 
मोधयितुं कुदार घरह्मनिएलेन कदाचिदपि षटिशुलत्वरहितो विवक्षितः । तथा चाऽऽ. 

न 

र्ेणिङ्ञा आमननि--“ पररय ओकान्करमवितान्ना्मणो विवेदमायानास््यकृतः 
कतेन तदधज्ञाना्थं॑स गुर्मेवामिगच्छेत्छमित्पाणिः श्रोत्रियं बहनिष्टम् » इति ] 
कठाश्राऽऽमनन्ि--“ गाश्वयो वक्ता दुशटोऽस्य रव्या आध्यो ज्ञाता कुशात- 
शिष्टः इति । तत्र गुरोः नार्थेन प्रामेनीयामावेऽप्यनेन मन्ेण क्िप्यस्षयोरुमयोः 
सेमे प्रर्षयते 1 यद्राऽञवार्प्रत्ादानन्तरं मया वेदिप्यते तद्रबा नौ शुरशिष्यावा- 
सामुमौ सदावतु रसतु । तथा सुनु पाटयु । यया गुखभराटस्य उपदिशति यथा 
पाहमुपदरि्टमयेमपरतिपत्तिविपरतिपत्तिरहितो यामि तथा रत्तणमुपदेराकाटे प्राध्यैते । 

+ भाष्यलुरैभेनान प्रथमलुवाकदमात्तिरेतिता । + अहतौ मोक श्दवरपे- । † कतेन पर्मणेदर्थः 

9 ख. "वीधस'। प जप्य} 



[भषा०८अब् र} कप्ययञदीयं दैचिरीयारण्यषमर् । ५४३ 

एवकाठीनतवमुमयोरपि रक्षण सहभावः । उपद्रथग्रहणेन ममाविदया यथा निवर्ते 

तनिवृत्ति पर्यत्नाचारयो यथा परितुष्यति तया पाटनमुच्तरकाटीनं प्रये प्रास्मते | 

उक्तमयोगनपतियभेमावा्नो परस्परं सह विद्यायां वीरँ स्वप्रयोननपराम््यं करवाव 
हे तकि प्नाम्थ्यकरणे य एप उपायः स प्रार््यतरे । नौ गरशिप्ययोरावयो; संव: 
म्षि यदधीते अन्धनातं तक्तेजसिि स्वार्थपरकादाकमस्तु, । गवां च प्रप्पर द्वेषे पा 
कर्वावहै । गुरुणा न सम्य्याख्यातमिति रिप्यस्यापरितोपर द्वेषस्तथा शघ्रूपा न 
समीर्चनित्रि गुरोरपरितोषस्तदुमयं मा सूदिलरषः  प्रणवशन्विधाव्दाः पूरवदखल्ययाः ॥ 

इति श्रीमरसायणाचा्यविरचिते धरीतुकणप्त्राज्यधुरेधरमाघवव्ि्ारण्यपर- 
मेशवरपंनन्धिवेदारथप्रकारो कृष्णयलवदीयौसिरोयारण्यकमाप्य सह्मग्र- 

पाठके वारुण्यामुपनिषदि प्रयमोऽलुवाकः ॥ १ ॥ 

अयास्ने द्वितीयोऽनुवाकः ( 

प्रथमे द्वेपादिरूपप्तमावितचवित्तपरिहाराय भप्यमन््मास्नाय द्वितीयस्यातुवाकस्याऽ&" 
दौ छृत्स्ोपनिकेतारं पमरहेण सूत्यति-- 

ॐ व्रघविदः मेति पर॑म् ) इति । 

वहयेदनेन मुक्तिः कृरलोपनिप्तत्पयो्ैः । ^ बृह बृहि शृदधौ » इत्यस्द्धातो- 
सिप्म्तो प्रघमशच्दो वृद्धं पक्वभिधत्ते । वृद्धिश्वान निरतिशया विवक्षिता । पेवोन्- 

कयोः प्रकरणोपपदयोरमाबात् । यद्! त्विक्षिकवृद्धियुक्तं यकु प्रकृतं भवेत्. , उपपदं 
षा फिचिद्वाचकं भयुज्येत तदा प्तकोचो भवेत् । न त्वेतदुभयमप्यन्नस्ि 1 निरतिशय- 
धरृद्धिनीभ नित्यष्नद्धत्वादिरूपा । एतदेवामिप्रिख श्रीमच्छारीरमीमां्तामाप्ये भगवत्पा- 
दरभिहितम्--“ अलति तद्रस नित्य नुद्धगुक्तस्तमावं पैत्ते स्वशक्ति । नघ 

शब्दस्य हि व्युत्यायमानस्य निव्यश्चद्धत्वादयोऽथोः प्रतीयन्ते । दूदवेषतिरभातुगमा- 
स्: इति । ईगपविवक्षा च सत्यं ज्ञानमित्यादिना उ्णवाग्येन् स्पष्ट करिष्यते | 
तथावियं बरप्म वेत्ति मनप्रा प्ाह्ाकरतीति चवि । “गनतैवातु द्यं नेह 
नानाऽस्ति किंचनः' इति वाजसनेमिनः समामनन्ति । चशुरादीन्दिययुक्तेन चु मनना 
नामह्गरिषिरिष्टमेव बदा गृष्ते । न वु शचद्धम् । अतो म्व केवेन अन्य 
मित्युच्यते । नतु चधुरादिनैरपेयेऽपि वेदवाकथपिन्षा विचते व्रस्णः शाप्रमेय- 
स्वात् । वादम् 1 अत एवानु द्र्टव्यमनिसयुच्यते ! ऋचसप्रतिपादरे शगलमतु पर्वा" 

# यद्मभिपाद्कदसचभ्रवयानन्तरं मनसैव दरव्यं अरद्धेलथेः । 

१. जप्ये म'।२क.ख. ड. ^पतारपयसेः 1 रे क. ल. घ. द्मः ॥ , 



५४४ श्ीपत्सायणायार्िरविहमाप्यसमेतम्-- [परग ०८अन् ०२] 

द्यम् 1 अग्र मलौेत्यवकारेण चलुरादिवषठिन्धियाणि व्यादृलादुशव्देन राख. 

मङ्ख करोति । न च शाक्लगम्यतवे घमीधयोरिव परोक्षवोधः शङ्कमीयः । दशन्त- 

सयत्र परिपमलात् । अपरोकषए्ठभावं हि चरस, “ यतसातादपरेलाद्र् ” इति शतः 

धमाधम परोक्षस्वमावाविति येषम्पम् । छतोऽपरोकेऽपि न्यण्यक्ति प्रोक्षतवध्रपर इति 
नेस्त्थम् । अत एव श्रतिर्जयतकारणवनो परितं अद्म सत्यज्ानायवान्तर्वापयेन(ण) 

गोपयित्वा पुनः परोक्ततवघ्रभनिवृत््य्भ तस्य नदो महावाक्येन भत्यगासना तादा- 

स्पे बोधयति । तया च वाजसनेयिनः परन्ति-“य एवं वेदाहं त्रस्ाप्मीति त्र श्वं 

स्वं भवतिः" इति । अत्रागि भरत्यगरास्मतादात्मयमेवमिमेत्य यो मेद निदितं गृहाया- 

मिति वाक्यिन च प्रत्यगात्मनि परोकत्व्रपः शङ्किमपि न शक्यः । आनारमो- 

पादं सपि प्रागिभिः प्रयगासनोऽहमिलनेन मानप्रल्ेण॒विष्पे व्यवहिय- 
माणत्वात् । यप्य॒भैश्रयगात्मनः सनन्विभिश्षरादन्दियर्घ्षमणा षरदयो 
+नडा अपि ठिश्षादिन्यवधानमन्तरेण भरतीयमानत्वादपतेल्ा इत्युच्यन्ते, तप्य श्रय 

मातन न्यवपौनशद्कारहितस्य चिदस्य प्रकाशस्य सर्वीवमाप्तकप्य न 

शरान्लाऽपि कथ परो्त्वमाशदुचेत । स्प्रकासत्वं सर्वावमासकत्वं चाऽऽस्नायते-- 

५ तेव भान्तमलुमाति सथं तप्य भाषा सममिदं विमाति " इति 1 एवं प्रति वलतः 

सवौवमाप्तकस्य चिद्रूपस्य व्यवहारदशायां चाप्रययेन मापतमानघ्य प्र्गात्मनो , 

वाखवं भानत वा परोकषसवं न शङ्कितुं शक्यते । देहादिम्यः पञ्चम्यः केशेम्पो ह 

विषिक्ः साक्ष परोक्त इति चेन्न । तस्यालनतापरो्त्वात् । यदा तिरोघायकत्वप॑मा- 

वनेपिर्डदेहादिमिः पेयुक्तस्वाप्यपरोकषत्वपभ्युपगम्येते वदा तेत्योगरहितोऽ- 

परो इति क्रमु वक्तव्यम् । अतोऽपरोक्षप्र्गाःमतदात्मयाच्छल्गम्यमपि ब्रहमा- 
परोक्षमेव मन्नाऽवगम्यते । नतु नप्ताऽवगतत्य बरस्त्वमेव न्ति । तथाच 

तछवकारा आमनन्ति-- ~ 1 

८ यसानकषा न मनुते येनाऽऽमनो मतम् ! 
तदेव बहन त्वं विद्धि नेदं यद्रिदमुपास्ते ” इति । 

अयम: । यत्स्ाङिचेतन्य सर्वो जनो मनका विपयेक्ृत्यावगन्तुं न शक्रोति। 

येन सािभत्येन तत्मनः परकाशितमिनेन च वेदरहस्यामिजताः कपयनि, 

तदेव पातित्यं बरभेति हे शिप्य तवं विजानीहि । उपाप्कास्तु खातित्कितया 

धादिवदिदमित्यनेन दृश्यत्वाकारेण मासमानं शाचतिद्धं नग्कार्णं यद््मोपाप्ते, 

# कैसुत्यन्यायेन परोक्षतवामावं साभयगि । + व्यवधानश्ोपेतता अपरति पः । * अनेन 

मकरिणेख्थः ! 

१२. "करः ॥ २य. सिङ््य १३, धानाश्च" 1 
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सदिदमुपास्यं वतु मुख्यं च्य न मवति । न खलु खातिरिक्तस्य दद्यस्योपाधिविि- 
एस्य मुर्यत्रह्त्वमस्तीति । अतो निपिधान्मनप्ता विषवीष्य पएक्षाक्कियम्ाणं न 

ब्रहिति वेनाये दोषः | न शास्या श्चती बघ्मणो मनोविषयत्वमम्युपगम्यते । अन्यथा 
तदेव रत त्वं विद्धीति कथमुच्येत । प्तक्षिणः स्ठपरकारस्य धटादिकनपनोनन्यस्छु- 
स्माप्यत्वमयु+क्तमिति चेदेवं तर्हि+- पटव्याप्यत्वं मा सूदवृत्तिव्याप्यतवं तु भवि- 

` प्यति । पराक्षियेतन्यं चहेतयुद्धिषन्त्या मंहावाकंयजन्यया मनेवृच्या यसमणि प्पाच्य- 

मलनि पतति तद्वनिरूपया त्ववियया प्रयग्रहमणोरभेदहेतुरविया मिक्रीते । न 
चास्या पृततः परोक्षन्नानत्वं सेमवतिं । विपयपतेवन्धसयैव वृत्याकारजनकत्वात् । थथा 

शसर्गन्या मनेोषतिर्यरेवन्धाद्वयकार सती ज्तैपपरोसक्तानमित्युच्यते, तया 
परक्िपबन्धात्सा्याक्षाराया अस्या जप्यपरोक्षन्नानतवं कुतो न स्यात् । न च विषय 
संबन्धदिव वृत्तेलदाकारत्वे वाक्यं व्यर्भमिति शङ्कनीयम् । नगत्कारणत्वेनोपलक्ितं 
बहन प्रलमात्मरूपाद्यतिरिक्तमिवयेतादशस्य मेदध्रमस्य याक्येनापीच(छ)त्वात् 1 तथा 
सति प्रत्यण्रदीक्यरूपा धृ्तिदापवादेन विषयपतबन्धादेव जायत इति कैषावयजन्य-, 

सपि ्तानमपरोक्षमेव । यस्य तु बदिरमुलप्य मनेवृतिरम्यन्तरवातिना स्राक्षिणा न 

संयध्यते तस्य शव्दपागथ्यीदेव प्रत्यखबहक्यरूपा वृतति्नायते । तदिदं तामे 
धर्मीधप्नेखर्गनरकाद।विव परोक्षम् 1 न द्यत्र साक्षात्कारामवे वक्ापरापो निमित्तम् । 
कितु परादुलत्वरक्षणः पुरुपापरापः । यथा प्राघयुतप्य पञ्चिमावल्ितल्पद्ीना- 
पावे चद्षुदोपो न निमित्तेन भलप्यते तदत् । घ च बिलः पुरुषो यदा निधि- 

ध्पाप्नशषव्दभास्येन बरसध्यनिनान्तुखां सूष््मयप्तुनिख्पणङुललमिफाग्रां वुद्िवतति 
.पेपादयति, तदाऽ बुद्धिवृत्तिः प्रलगात्मना पजघ्य तदाकारा सती याक्यानुद्रदेण 

मेदधमे निराद्मैती चघततक्ञत्कार इत्युच्यते । वाक्यश्रषणातपकमेय सगुणमक्षोषा- 
सनेन षा -पशचाननिरिष्यासनेन बाऽन्तपरूवप्यान्वयग्यतिरेकाम्या साक्षिचैतन्ये देहादिभ्यो 
पिविच्यानुभवतोऽवान्तरवंक्वेन(ण) बष्मत्वं॑निशधितवतो मुष्याधिकारिणो रहा" 

पातयन ब्रह्मात्मप्ताक्षात्कार एवोत्पयते । न तु परोक्षज्ञानम् 1 तदेतदभिप्रेत्य 
घाक्यदतादुक्तम्-- 

५ भ्त्यलोधो च आमाति पोऽदवयानन्दलक्षणः । 
अद्ुयानन्दरूपभ्च अरतयगबोैकढक्षणः ॥ 

# अविपयत्वमिति च्छेदः । + एवं च यन्मनरा म॒ मनुत एति शूतिबिरोधप्तरवस्य इति 
भावः ॥ # प्लव्याप्यलनिपे्रिपादिकैव प्रतिरिति न तद्विरोध शपः । 4. शरानानुकूलब्यापार" 
जन्यशनरूपफलम्याप्यतवम् । # भेदभ्रमनिवृततिदररिद्ैः 1 † सतयं श्ञानमिखादिना । > मेदभ्रमनि- 
गृतिदररिखर्धः। र 

६९ 1 



५४४ श्रीमर्सायणायायंपरिरचितमाप्यसमेतम्-- (भपा०८अबु०९] 

द्रटनयम् ! अत्र मनवेतयेवपेण चसुरादिवा्ेन्ियाणि व्यादू्तुश्देन शात. 
मङ्ग करेति । न च श्षाच्लगम्वतवे घमीधमेयोरिव परोक्षमोधः शद्कनीयः। दन्त- 
स्मार विषमत्वात् । जपरोक्ष्मावं हि बरहम, "“ यत्साक्षादपरोकतद्रल् % इति श्तेः । 

धमी परोकतप्वमावामिति यैषम्यन् ] सतोऽपरेपेऽपि बह्वति प्रोक्षत्वभम इति 
चेत्सत्यम् 1 अते एव श्तिर्जगत्कारणसेनोषटकषितं म सत्यद्वानायवाम्तरवाक्येन(ण) 
नोधयित्वा एनः परोक्षत्वघ्रमनिवृत्यर्यं त्य नद्यणे महावक्यिन प्रत्यगात्मना ताद् 
स्म्य बोधयति| तथा च वाज्तनेयिनः पठन्ति--“य एवं वेदाहं बरह्मास्ीति प इदं 
सर्वे मवति" ईति । अत्नामि परत्यगात्मतादारम्यमेवामिप्रत्य यो वेद् निहितं गुहाया 
मिति व्येन च प्रत्यगात्मनि परोक्षत्वभरमः शङ्कितुमपि न शक्यः । भगाठमो- 
पठं संपि प्राणिभिः प्रयगालनोऽहमि्यनेन मानतपरलक्ेण विस्पष्टे व्ययहिय- 
मागात् } यस्य अश्मत्गात्मनः सेनन्िभियेक्षरादीन्ियै्हयमाणा वयदये 

+जडा अपि टिन्चादिन्यवधानमन्तेण प्रतीयमानलादपरोक्षा इत्युच्यन्ते, तप्य परय 
गत्मिनो व्यपभौनशङ्करहिवप्य चिदुपस्य छ्प्रकाशस्य पर्वावमापकष्य भ 
शरान्याऽपि कथं परोक्षत्वभाशद्कयेत । ् ठप्रकाशत्वं सवौवमासकलं चाऽऽप्रायो-- 
५ तमेव मान्तमतुमाति स्व तस्य माता सर्द विभाति इति । एवं सति पततुतः 
सवौवमाप्कस्य निदूपस्य व्यवहारदशायां चापल्येन मातमानघ्य प्र्गा्मनो , 
बा्तवं श्रान्तं षा परोक्षत्वं न शङ्धितुं शक्यते । देहादिभ्यः प्म्यः केकषेम्यो 
विषिक्तः सराक्षी परोक्ष इति चेन्न । तत्यायन्तापरोक्षतवाच् । यद्वा तिरोषायकलतप्तमा- 
वनेपिर्मदेदेहादिभिः तेयुकतस्याप्यपरोतत्वमम्युपगम्यते तदा ॒तत्तोगरदितोऽ- 
परोक्ष इति किमु धक्तभ्यम् । अतोऽपरोकषप्रयमाध्पतादात्मयाच्छाक्तगम्यमपि नद्या 
परोक्षमेव मनतताऽषगम्यते । ननु गनप्ताऽवगतष्य व््त्यमरेव न्ति | तपा चं 
तवका जागननि-- 4 

^ यन्मनक्ता न मनुते येनाऽऽमनो भृतम् } 
तरेव बरह् तवं विद्धि ने यदविदमुपपतते ” शति | 

अयमर्मः । यत्तकषिैतन्यं सर्वो जनो मनप्ता विपयीकयाक्गन्तुं न दाकोति.1 
येन तु सारितितन्येन मन्मनः प्रकारितमिदनेन च भेदरहस्याभिन्ञाः कययनि, 
तदेव परा्षिचैतन्ये बषिति हे शिष्य त॑ व्रिनानीहि । उपासकस्तु खातिरिकतया 
घटादिवदिदमित्यमेन दकयत्वाकारेण माप्तमानं भराक्रततद्धं नगतकारण यद्रसेपरपतत, 

ॐ वैःुदयम्यायेन परोकूलवामाव साययत्ति । % व्यवयानरद्ेपेला मपीति लेपः 1 + यनेन 
ग्रषरिणेदर्भः । 

१ ग. प्रः 1२. लिदन्यः। ३ पः धाना । . 



प्िपा०८अलु°र] कृष्णयजुवदीये पैत्तिरीयारण्पकम् | ५४९ 

तदिदमुपाप्यं वपतु मुख्यं नष्ट न मवति । न खलु खातिरिक्तस्य दृदयस्योपरधिविशि- 
स्य भुख्यत्रह्मत्वम््ीति 1 अतो निपिधान्मनप्ता विपरी ताक्ञात्कियमाणे न 
व्र्ेतनि वेत्य दोषः । न द्वस्यां श्चती वद्यणो रयनोदिषयत्वमम्बुपमम्यते । भन्पथा 
तदेव ब्रह्म त्वं सिद्धीति कयमुच्येत ! प्ताक्षिणः घ्लप्रकारस्य घरादिवनमनोनन्यस्फु- 
रणमाप्यत्वमयु*"क्तमिति चेदेव॑भ# तरि+ फठव्याप्यत्वं मा भूषटूवृततिव्याप्यष्वं तु मवि" 

` प्यति 1 प्ताक्षिमैतन्यं कषतयुद्िलन्त्या महावार्यनन्पया मनेद्त्या बरह्मणि व्याप्य- 
मानि प्ति तदृतनिङ्सया तच्यवियया प्रयघ््सणोमददेतुरविया निरवैते । न 
चास्या वृत्तेः परोक्ष्नानलं समदत । विपयषबन्धस्यैव वृत्त्याकारननकत्वात् । चपा 
चषर्नन्पा॒ पनेोदृक्तर्दकतमन्वाद्धयकास प्त्री जनैरपरोशक्ानमिचयुच्यते, तमा 
पाकिपवन्धातपाक्ष्यापनराया अस्या अप्यपरोन्नानस्वं कुतो न स्यात् । न न विपरय- 

पमन्पदेव वृत्तेतदाकारत्वे पाक्यं व्यर्थमिति शङ्कनीयम् 1 जगत्काश्णतेनो प्रक्षि 
त्र्य प्र्यगात्मरूपायतिरिक्तमिव्येताटश्स्य मेदभ्नमघ्य वाक्थेनापोदय(घ्)त्वात् 1 तथा 
सति प्रत्यण्रदकयरूपा पृतिभैदापवदिन विपयर्तनन्धदविव जायत इति श्वयाक्यजन्य-“ 
मपि ्ञानमपतेकमेव । यस्य तु बहिर्ु्रप भनेघृततिरम्यन्तर्व्तिना प्ाकिणा न 
संबध्यते तप्य शाब्दसरामय्योदेव शरत्यग्हीक्यरूषा दृत्तिनौयते । तदिदं न्नं 
धमीपी्र्मनरकादाविव परोक्षम् । न छत्र प्रसतत्काहमवि वक्थाप्राधो निमित्तम् । 
कितु परारलत्यलक्षणः पृरुपापराधः । यया प्राशुलस्य पञ्चिमावितरूपदर्शना- 
मवि चश्ुदोपो न निमित्तत्वेन करप्यते तद्वत् । घ च बहिरयुलः पह्पो यदा निदि- 

ध्याप्ननशब्दवाच्येन व्रदध्यनिनान्तरैलां ृषमवस्युनिरूपणङ्शलागेकाप्रां बुद्धिवरसि 
सपादुयति, तदाऽपौ बुद्धिदृत्िः ्र्गात्मना सैन्य तदाकारा सती वक्यानुपरहेण 
मेदं निरकरैती बल्त्ात्कार इत्युच्यते । वास्यश्रवणासपमेव पगुणन्नोपी- 
सनेन का पश्ान्नि्विभ्याहनेन बाऽन्ततुख्यन्वयन्यतिरेकाम्यां साकषिैतन्यं देडादिस्यो 
विवच्यानुमधतनोऽवान्तरंकपेन(ग) बलवं निभितयतो पुष्याधिकारिणो >महा- 
पावन व्रतयात्मपताकतात्कार एनीसयते । न ठु पतोकषत्तानम् । तदेतवमपित्य 
भा्यषटचावकम्-- 

५ प्रत्यत्रोधो य आमाति सोऽद्रयानन्दृरन्नणः । 
अद्वानन्दह्सथ प्रचय्नोप्रैकखक्षणः ॥ 

# अगिपयलमिति ष्ठेदः ! 4 एवं च यन्मनसा न मनुत धति शरतिषिरोधस्तदरषष्प 
। ॥ (9 स्सददवेष्प एति भावः ।* क श्रहिरिति न तद्विरोध र्थः । + कानाुन्याप जन्वशागस्ूपफनलन्याप्यल्वम् १ + मेद्भमनिवृतिदवरिखर्थः । † सयं शान म्भे क व् 1 पदं शनमिदादिना । > भेदूमममिः 

"~ ६५ ॥। 



५४६ शीमत््ायणाचा्यविरनित्रभाप्यसमेतथू-- (भपा०८अब्०२] 

+ इत्यमन्योन्यतादात््यप्रतिपरतियदा मरत् ¡ 
अग्रहमत्वं तवमर्स्य व्यावौति तदैव हि ॥ । 

५ तदर्पय च एरय ययेवं फ़ ततः शुणु । , 
भपूणीनन्दैकरतेण प्रत्यमवोषो ऽवति * इति ॥ 

भु प्रवयन्रमणोरन्योन्यतादाल्याङ्ीकारि सति नालण्डेहरतत्वं पिध्यतनि । नील 
शुत्पटमित्यत्न प्यपि तादात्म्य गुणदरग्यमदेस्यापि सद्धाबात् 1 एवमन्नाप्पासमत्यत्र. 
एसव्ृतो भेदोऽपि प्रसज्येतेति चे} गुणद्रव्ययोः प्रस्रन्पमिचरेण वैषम्यात् । 
मैस्यसुणो मेवादानषि वर्तमान +उत्पलं स्यमिचरनि । *+उतपटद्रन्यमपि शुक्रतो 
स्पटोप्मानत्वनैल्यगुणं व्यभिचाति । अव्तवरारथमेदा्ाखण्डार्थलवम् । इह 
त्वासबह्मणोः परस्परन्यमिचारामावादे कार्ते सवसण्डत्वपिद्धिः । एत विश्वरूपा 

वार्पदवितम्-- 
^ ताऽऽस्क्त वरह्यणोऽन्यत्र बघत नाऽऽतनोऽन्यतः ! 

तादरालम्यमनयोकस्मान्नीलोपपलविरक्षणम् » इति ॥ 

एवं ता परयायत्वादात्मा वहमतिपदद्धयय्यमिति चेन्न 1 प्रततिपायमरेदामयिऽपि 
मेहकलितोरमस्वपरेदययोव्यप्ययोभेजत्वत् । तदप्याचापेदतप््-- 

५ आसपाऽपि प्रदिदं त्र गोहा्परयुिम् 1 
बहयापि संलपैवाऽऽत्मा ›सद्ितीयतयकषते '' इति ॥ 

एकमेव वस्तु दाखगम्यत्वाकररिण वरद्चतयुच्यते ! मानपप्रलत्तत्वाकरिणाऽऽसिति । 
तन्न शाखगम्यानां(णां) जगत्कारणत्वमत्तवादीगां परोक्षत्वेन बदसभोऽपि परोकषत्व- 
श्रमः । सरहप्रत्ययस्येण मानप्त्रयत्ेण प्रतीयमानानां देहादीनामव्रपतरात्साक्षिमि 
िदात्मन्यम्यतरहत्वभमः1 ‡तयोर्बहयत्मनोदेन पददयोपयोगात्पतिप्वस्यासण्डेकस- 
स्तले पयपरोक्षप्रलगात्मरूपे बरह्मणि गहावण्ेनापरेस्तानोदयातच्तषाविषज्ञनेपेतः 
पूमामत्र बहमविच्छव्देन पिवतितः । ताद्य परपरातियेग्यतलात्परमामोततीति 
हि त्ाप्िः श्रुयते । परश्प्ान्यतवं+ तदत्र न पेमवत्यदितीयतादुनः । 
५ तेह मानाऽच्ति गिचन ” इति शरुत्या निपिद्धलात् । उक्छृ्थते सु यहैव 
परशब्देनाभिधातम्यमितरस्य पत्रस्य सायामयवेन निषृ्टतवात् । तथा सति बरहावि- 
सुमान्यदिव प्रप्ेतीत्युत सतति 1 आयर्ृणिकास्तु विस्पष्टमिदमामनन्ति-- 

* अरङृदादित्याचृतीया 1 + उत्पलखमिदयर्थः 1 + उत्पटजातिगपीलर्थः \ + मोदादियघ्रा- 
प्यन्वेति ! { सोदरल्पिोपाधिविरिष्टयोरिखय. 1 + बरूत इति क्षः ॥ 

३ कः, ख. ग. द. "मन ॥ २ ग. "येष्यते । ३ ख. “द्दस्यान्य 1 एव, ए, द. "स्तुत. ¶ 

न्ने" ५ मर टयत्। 



[र१ा*<अनु०र] = कृप्णयज्ददीयं तेचिरीयारण्यकम् 1 ५४७ 

तयो हयै तत्परमं बहन वेद तनैव भवति » इति । ननु आमं भरतील 

गतिपर्वको भामयोः श्राहित्वेन पर्तिद्धः 1 अतो यथा स्तमुणवघोपरस्को मूषैन्य- 
नाञ्योन्क्रम्याधिरादिम्रमिण मत्वा नल्रोकं प्रामोति, तथाऽत्रापि तहाप्रापतिैक्तग्येति 
चेत्न । उत्कान्तिगलोरमिपेधात् 1 «न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ” इति शुलयोत््- 
नििपिष्यते । यतिनियेयश्च स्वधैते-- | 

५ पमूतात्मभूतस्य पम्यभ्मूतानि पयतः 
देवा भं विपुष्न्ति छयपदस्य पैपिणः ” इति ॥ 

अयम्ैः । सर्वा प्राणिनामात्मभूतो यो बघवित्सोऽयं सरवाश्राणिनः खवात्मतेन 

सतम्यतपद्यति तस्य मार्गे देवा अपि मुह्यन्ति । उत्तरदक्षिणाषोमर्गेष्वातिवाहिकचेना- 

स्ता ये देवा; सन्ति ते सर्वेऽपि मूर्गत्रयगन्तृणाषुपाप्तकानामिष्टपूतोनृ्ठायिना- 
मिष्टापूतीननुष्ठायिनां पाषिनां पदं गतिं यया पदयन्ति तथा बद्मविदोऽपदस्य गतिर 

तष पदैपिणो गतिमन्विच्छन्तस्तामदद्रा रन्ता मवन्तीति। तस्मादस्य नद प्राति) 
सवेनोषरर्यत इति । तं च विढये श्ुतिदृदीयति-५ न तस्य भ्राणा उत्कामन्लतनैव 
प्मवडीयने वरसय सन्त्रदमप्येति ” इति । बोषत्पुराऽपि ्रदैव प्त्त्ञानाखीवत्व. 
शमे प्राप्य पुनर्मोधाध्यमनुमवेनएपि च यथा मवद्नि तथा खयमप्येति विदीयते 

स्वकीये जीक्त्वोपाधि्धिनदयतीलर्भः । यथा सखकष्ठेऽवरि्यितमामरणमन्ञात्वाऽन्यत्रा- 
सिप्यन्केनचिद्धोभितो रसेन पंषश्येदानीमेतवयाहमियुपचरति, तद्वदौषनास्फि 
सप्रापति्टव्या । तदेवं चह्य्व्परिपया मीमातेपरिषाद्धविप्यति ] वेदनविषया 
पृरा्षिषिपया चेदाहिषते । ययपि पूर्वत्र सैन तच्द्नुवाकस्यावप्तान एव॒ तत्त. 
द्विपया मीमांपरोदाद्ता, तमाऽप्यत् ब्रह्मविदित्यारम्येल्युपनिपदित्यन्तप्याुवाकस्या- 
तिमोदवया तरन्ध्ये ममापित्स्यानामयोना बहत्वादवुद्धिष्ौक्याय तचद्धकयप्मोप् 
एव तत्तन्मीमापोदाहियते । या तु देशविशेये व्रद्मिद्विल्यारभ्य नवातुवाक्रा इति 
प्रिद्धेः सा त्वध्यापकैः पारसोकर्याय परिकलित, न स्वपीुघ्ारिणो । तदि 
दप्येप -छषोको मवतीत्य्याः प्रतिज्ञायाः -ऋोकपारस्य च मध्ये ते तनुवा 

समापयन्ति । न यैतयु्तस् । कस्यचिदप्यर्भस्य परयवहानामवात् । तप्मादितरदेश- 
गताध्यापकप्रतिद्धा छृत्छोऽप्पयमेक एवाटुवाकः । एतदेवाभिप्रेत्य काण्डातुक्रमणि- 
कापाप्यकारो वारण्या उपनिषदः ^ ह॒ नाववहु ” “ नदाविदापनोति पद् 
„भूम वारणः इत्यनुवाकयात्मकसं व्यानहार १ भरदरानसूत्े सुपूः कर्णे 
जप्यसेनैवमुदाद्वप्-५ लक्मविदापरोति परन्, शु वारणिरिर्यिताक्तुवाकौ वरस 
धि दक्षिणे करणे जपति ” इति 1 ब्रहमविदिलारम्य भगुरिलयन्तः(तः) प्राक्तनो प्न्य 

१ द. नप्रोऽपिमु (ग. ध. "विना प | ष. नेकः सष" । ४ ह, जपः ॥ 



५४८ भ्रीमत्सायणाचायैषिरचितभाप्यत्तेतम्-- {भष० ८अय्०९] 

एक एवाुवाकः । येषां नवानृवाककद्पना तेपमप्येकरवलीलप्रतिद्धिरस्ि 1 वह्मषः 

हत्येवं तैवयादतत्वात् 1 मगवद्धिभीष्यकाररप्वाननदवष्टीष्थेवं व्याहतम् । अती 
महस्छन्धयुक्तवष्ठोवदह्विषागान्तररभेवयुक्तोऽप्येक एवायमटुवाकः । तथा सति 
वुद्धिविक्षिपतुत्पादनाय तततद्राक्यषतमीप एव मीमांपोदाहरणं युक्तम् । जत्र यदेदनं ग्रहाः 
विच्छब्देन व्यवहृत तप्य खातच्येण पुतपाभेेकुतवं तीयाध्यायस्व चुपपादे# 
चिन्तितम्-- 

शक्रत्वद्धमात्मविज्ञानं स्वत वाऽऽत्मनो यतः । 
देहातिरेकमन्ञातवा न दुर्यात्कतुगर ततः ॥ 
नद्रैतधीः कर्मरेतृन्ि मत्युत कर्म प्रा । 

; आचारे टोक्रादी स्तन्न व्रहमधोस्ततः ॥ 

` आत्मनो देहातिरेकल्ञानमन्वरेण परडोकयापितखानिश्यान्ज्योव्रि्टोमादिमवरतिरेव न 
स्यादिति कतुषु परकीकववेनीपनिषदमात्मत्तानं कर्महनमिति प्रति त्रुमः-देहव्यति. 
प्किसल्तनं द्विविधम् । परटोकगापिकरत्रात्मविज्ञानमेक द्वितीयं चपात्मतच्ववितौनं 
भवेति । तत्र कत्रीसन्ञानप्व प्रवैकतयेऽपि नद्नितवलात्मतत्वजञानं प्रवर्तकम् । प्रत्युत 
तरियाकारकफखिपेधेन निवर्वकोव । ननु वत्वविदामपरि ननकादीनां कर्म्तति- 
उक्षण आचाते दृश्यते ! बादम् 1 ठोकपत्हर्भोऽयमानारः । यदि तस्वविदामपि 
युक्तये कर्माण्यतृषठवाति स्युः कं तद प्रनादवरपश्तिसपेयते | (क प्रमया 
केरिप्याप्रो येषां नोऽयमासमाऽयं डोकः" इति । आपमतच्रूप्य टोकस्यापरेत 
स्नात्मोकप्ताधनपूहायाः प्रनाया वैयस्यै शरूयते । एवं वरिम ब्यमघ्ेष्यामहे 
किमथ षयं यक्ष्याभह श्ाुदाहरणयम् । तस्मादात्मत्वताने खतन्नदूरपर्प्रापमं 
नहु कमीच्म्"। 

तस्य च ज्ञानप्योतत्तिकाटल्तरैव +चिन्तित!-- 

हैव नियते ज्ञानं पाक्षरे षा नियम्यते । 
वयाऽिपपरयादिः क्षीणो विविदिषाजनी ॥ 
अपति प्रतिनन्धेऽतर ज्ञानं ननमान्तरेऽन्यथा | 
श्रवणायेयादिशासाद्रापेवेद्धषाद्रपि" इति ॥ 

श्रक्णमनननिदिष्यास्नेप्वतुषठोयमनिप्वत्मिनेव नन्यनि सानं गायत दति नियः 

# पु्पार्थोऽतः ाम्दादिद्धि वादरायपः ॥ भ= १ पा ४५०१ यू 94 दुदिख्मप्यम- 
शुतप्रातिबन्पे तदुदोनात् । सन ३ पा ४सर १९२्* ५१1 

१ प. देव य्या 1 रग. टु । ग. छकानयतिति 3 * स, देत । "षा 



प्रिपा०<अत् ०] दृप्णयलुरैदीयं तैप्निरीयारण्यकम् । ९४९ 

म्यते । न विवहेव वा जन्मान्तरे वेति काठषिकख्पः । कुतः । श्वणादिषु प्रकीमा- 
म्य पुरुषस्येच्छया पिकन्ञागोतसिवरिपयत्वात् 1 इहैव मे विदा जायतरामिलमि- 
सेधाय पुरुपः प्रवति | न वादटफलानं यज्ञादीनां भततसाधनतेन च्र्भृवखन्ाम्तरे 
ज्ञानोत्पत्तिः शङ्कनीया 1 श्रवणादिपवृततः प्रामेव विशरिदेपामुत्ाय यक्ञादोनां चसििा- 

स्वात् । तरमादिहिवस्येन ज्ञानोसपतिियम्यत इति भाते ब्रूम--अ्ति प्रतिबन्धे 
क्ानमिंहैव पैमवति } पति ठु म्रतिनन्येऽानृष्ठः थ्रवणादिमिरमनमानरे विह्नममुत्- 
दयते । परतनिबन्धश्च बहुविधः श्रूयतै--. 

श्रवणायापि बहुभिर्यो न ठ्यः शृषवन्तोऽपि बहवो ये न विदयः । 
आवयो पक्ता कुरयोऽस्य ठव्पा आश्रौ ज्ञाता कुशरारृशिष्टः" इति ॥ 

म च पूर्वमनमानु्ठिैः शरवणादिमिर्मनमाम्दर ज्ञानो दृषएटचरति वाच्यष् + 
वाप्देषस्य गभ एवाबितस्य ज्ञानोसत्तिधवणात् । ध्म एवैतच्छयानो बामदेव 
एवमुवाच इति श्तेः । तसादिह वा जन्भानरे वा ज्ञानोत्पत्तिः । 

परपरामोतीलत पररब्योऽनयवषूव त न भवति । ब्रलन्यतिरिक्तस्य व्तुनोऽ- 
प्स्वादिति यदुक्तं सोऽयमन्यामायलस्यैवध्यायस्य द्वितीयपादे +वचिन्तितः- 

५अस्न्यद्रक्मणे नो वा विद्यते बसगोऽपिकम् । 
तिदुतवोनपानवत्वक सवन्धादेदव्वतः ॥ 
भरारणाततेतुतोन्मानमुषाप्ये मेदंयतौ । 
उषाध्युद्धवनाशाम्या नान्यदन्बनिपेधत.” इति ॥ 

यदेतद्वस नेति नेतीति दृश्यपरतिेषेन व्यवस्य पितम् › तस्मादपि वह्मणोऽन्यद्- 
सीसभ्युपगन्तभ्यम् । ऊतः । पेतुतवादिव्यषेशेम्यः | “अथ य आत्मा स्न पेतु. 

भृति? इति तेतु षोपदि्यते 1 तज यपा छेके पारावारकाज्रत्य धारकः सुल 
षत तीत्वौ भद्रं भतिपयते, तथा वरहमणोऽपरि तेतुतवेन गद्विषारकलाद्रस् 
ततवी नतन्येनान्येन केनचिद्धवितम्यम् 1 तयोन्मानन्यपदरेोऽपि मद्मणः भूयतै-- 
“भवतुष्पा्रसम" ^ पोदकशषकले तरे” इति } तचचोन्माने सद्धितीप एव मवादौ दृटव- 
र् , न त्वदवितीये कुभरिद् । तथा सेनन्धव्यषदेशचः शरूयते-- “घता सोग्य तदा 
सपत्नो वतिः? इति । प्र च सबन्धः सदरूपादपततोऽम्यप्य विचयमानेत्ायौमवकल्पते 1 
तया “जास व अरे दर्न्यः। इति द्षट्यव्यमेदग्यपदेशोऽपि मवि } तस्मानना- 
द्वितीयं बहयति पराति तरभः--न त्ावद्वलणः तैतुतवं मुल्यं संभवति पदारुमयत्वप्रप- 

#जानस्ाधनत्तेनं 1 परमतः देतून्मानसयन्सेदन्यपदेशेभ्यः । अ= १ पार २अ० ५ सू०३१॥ 

१क स. “नत्तयाऽः। २ग. श्यामेव फः । 



1 त < 

९९० प्रीपत्सायणोचायंविरविवपाप्यसेतप-- {धप०८अ् र] 

जात् । केननित्तेदुामान्धेन ेतुत्वनिवक्षायं पिधारकत्वगराजं दिव््यताय् † न सु 
सद्वितीयत्वम् । तेहुविृतिरिदिप्रवणात् ¡ उन्मानं तूपा्त्यै व्यपदिद्यते क्त्मकरण- 
स्थात् , न तु त्लावयोचाय । भेदव्यषदेशश्वोपाष्युद्धवमयक्ष् चंयकोशमकाशवहु- 
पपद्यत । पनन्धव्यपदेशशवोपधिनागमयेक्य धरमद्गे षटाकादामह।काशवदुपिसरयेते ! 
वष्माद्रघ्न्यतिरि्तवस्तुपताधकदेवुनामन्ययद्षिद्धलवदिकमेवादितीपमिदन्यवस्ुनिपेषा- 
च्ा्धितीयमेव प्रह 1 ४ ५ 

प््नोतीसत नवराकवतमततिमे षयतयुकरानिमिपिषादिति यदुक्तं पोऽ निपेषथ 
सुथाध्यायस्य द्वितीयपादे >चिन्तितः-- 

किं जोवादयत्रा देहात्मणोतनिर्िवते 1 
जीवातिवारणं युक्तं जैवदेहोऽन्यया पदा ॥ 
त्तादमनद््देह प्राणानां विचयः स्मृतः । 

[व 
उच्छरययत्र देहोऽतो देदात्सा विनिपार्थते” ॥ 

५ नेत्य प्राणा उक््राप्न्ति इति तत्पिदः प्राणानापुत्वान्तितिपिष्यते व्य 
निरेषस्पापदानं जीवः} न तु देहः । अन्यया देहावुक्छान्तो मरणामावः प्रह्ये 
प्राते वधः तप्तारमनि प्रहितं जं न यथाऽन्यत्न गच्छति नामि तेतर द्दयते रितु 

स्वरूपेण टीयते तद्व्तसविदः प्राणा देहादतुत्कामन्तोऽपरि न देहेऽवनिष्ठने विंतु 
विीयनो । तो जोवनापतमवासूतो देर इति व्यवहारः । न॒ धदुत्कान्ती न मृषो 
देह इति यवहारः । अनुत्करान्तानां प्राणानां देहेऽवस्यानामये देरस्पौच्धूलत्वमेय 
लिङ्गम् । मनियतः प्रपत्रं देहदुत्कान्तिप्तु परतिपेषस्ु जीवपादनफो भवि. 
प्यति । मैवम् । देहादुकम्य जीवेन सदवस्थिेषु प्रागु देहान्तरमदणत्याऽऽवदयर- 

स्वाम्गुकतिरेव न स्यात् ! तप्मादुर्ानतप्रतनििधस्य देह एवापादानं न जीवः ¬ । 

प्रा्िरुग्देन जीवत्योपाधिचिख्यो विषक्षित रृत्युकतं॑पतोऽपि भिटटपलैव 
कनिनिततः-- 

स्य वागादयः स्वस्तौ दीनाः पररेऽथव् 1 
गताः कट इति श्त्या खस्तु तयः ॥ 
नव्धिखयपताग्योकेर््ददृया च्यः परे 
जन्यदटिपरं शां गता इ्ययुदाटतम् ॥ 

कग्रतिपिधादिति येच शसीरय् 1 अ= ४ प्रा २अ* ६२्७ १२१२ नियो गवरीदर्थः। 
तानि परेत्याद्या१म० ४पा* रमन ० स= १५॥ 

4 क. य. द. बमः 



[पपा०८अनु०२] शृप्णयजदीयंवचिसीपारण्यकम् । ५५१ 

- तच्चज्ञानिनो वमादयः प्राणा विदीयगनाः प्रातिलिकेषु कारणेपु विलीयन न ठु 
प्भत्मनि । गताः कषयः पश्चद् प्रतिष्ठा इति कलाशब्दवाच्यानां प्राणादीनां प्रति 
छाशन्दवाच्यस्वस्वकारणप्रा्िपरतिपादिकायाः " यत्रास्य पुरुपष्य मृतस्या वाग 
पमेति पत प्राणथस्षुादित्यय् ›› इत्यादिश्ेरिति माति बूमः--तत््वमिहृएया परमा 
स्मन्येव ठय दति शरुत्यन्तरान्िशीयते-- 

यया नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामस्मे विहाय । 

तेषा विद्वात्ामस्साद्निमुक्तः परात्परं पुरपमुपैति दिव्यम्” इति 1! 

श्रुती नद्यन्षिखयद्टान्त उपन्यस्ते] अथ ॒दार्ान्तिके परमात्मनि ट्य इ- 
यमर्थ न विशदस्तर श्रुत्यन्ते विशदो गम्यते--““ यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रा. 
यणाः पुं प्राप्यं गच्छन्ति म्यिते तथां नामस्य समुद्र इत्येव परोच्यते 1. एव 
मवाप्य परिद्टुरिमाः षोडश कलाः पुरुपायणाः पुरुपं प्राप्याहं गच्छन्ति भिचेते 
चाऽऽप्ां नामरूपे पुरुप इत्यवे भोच्यते ›” इति 1 भिचेते विठीयेते । पेयं श्रुतिसत्व- 
विदृष्टिविपरया । गताः फडा इति शां हु तरस्यपुरुपम्रतीतिविपयम् । त्रियमाणे तत्त. 
विदि प्मोपवकिनः परुषाः खदा तदीयवागादोनामध्यम््ादिपु लये मन्यन्तेऽतः 
शलो विरोधः । तस्मात्परभात्मनि तत्त्वविदः प्राणानां विर्यः ” 1 

उप।धिविद्ये यम्ुक्तरूपं त[त्]िनेवाष्याये चतुर्थपादे #चिन्तितम्-- 
धनाकवनूतनं मुक्तिरूपरं यद्वा पुरातनम् 1 

अभिनिप्पत्तिवचनात्एलत्वादपि नूतनम् ॥ 
स्वेन स्पेणतिवाक्थे स्वक्रार्दा्तत्पुरातनम् । 
आविमीषोऽभिनिप्पत्तिः फर चाज्ञानहानितः ॥ 

५ एष सृप्रप्ादोऽस्माच्छरीरात्समुस्थाय परं ज्योतिरुपपतेपद्य स्वेन रूपेणाभिनिप्म- 
घते इति श्रयते । अस्यायमर्थः । पम्यक्मपोदल्युपाधयुपशन्ताविति संप्रसादो जीनः। 
प च शरीरक्नयाभिमानं परित्यज्य परं वरस प्राप्य मुक्त्पेणावतिठत इति 1 तपरैत- 
समक्तिरूपं न जीवस्य पूैपिद्ध वितु स्वगेवदागन्तुकम् । कुतः । जनिनिप्पचत शयु 
त्वायत्वश्चवणाद् । पूरतिदधले संपरारदायामपि सद्धषिन ढत्वं न स्वाततप्नाल्लगे- 
पदिदं सूने सुकतिरूपमिति प्रतत सूमः-- स्वेन स्येणाभिनिप्पयत इति स्वशब्देन विग 
फिति्वासपूरवमपि वित एव मुक्तिरूमम् । न चात्र स्वशब्दः स्वकोयत्वममिथतते विशो" 

पणवैयर््यप्सकषात् । यदं भुक्ताबुपादत्ते तततत्वकीयगेपेति कस्य व्यावृत्तये विगे- 

भ॑ संपद्याऽऽविरभावः स्वेनश्चव्दात् । भर ४ पार ४अ० १० ५॥ 

५ क.ण.घ. द. च्चिदो द्या} २य.प. (उनि \ 



५५३. श्रम्सायणाचारयविरचितमाप्यसपेतप्रू- (पा०८अदु०र] 

पवेत ! आत्मवाचिवे तु दावस्य स्वकषीवत्वव्यावृत्तिः प्रयोजनम् ! न चामिनिष्य. 
तिरूपतिः पूवतिदधस्योखच्यपंभवात् 1 कं तह तच्क्ञानेन व्त्वाविममोऽभिनि- 
प्पत्निः । न चैवं प््युपक्तपदयामिनिप्पयत इत्यनयोः पुनतक्तिरिति शङ्कनीयम् । पष. 
तिशब्देन तत्वदार्थरोवनस्य विवक्षितत्वात् । अभिनिप्पततस्तु वक्यार्थावबोधः | मे 
च पूर्तिद्धते भृक्तिरूपस्य फठत्वविरेषः 1 नितर्ताज्ानस्सत्वाकरिण पूर्वतिद्धतवामा५+ 
यतु 1 व्नासुगन वतव मुक्तिरपम् "" । 

ततरैवन्चिन्तितम्- 
शभुक्तरूपादहय भि्तमभिननं वा विमिद्यते 1 

संपद्य ज्योतिरियेवं कर्ैकर्वमिदोक्तितः ॥ 
अमिन्निषपन्नर्पस्य सर उत्तपपुमानिति 

ब्रह्मत्व क्तेरमभिन्नं तद्धिदोकतिरुपचा एतः" ॥ 

पूौधिकरणे निर्णति यदेतनुक्तस्य स्वर्यं तत्परस्माद्रलणो भित मविदुमरैति 1 
पुवः । कमैकौव्यपेशात् । “ एष तेमरप्तादः परं च्योतिर्पपप् " इत्यत्र तैप्रपाद- 
शव्दोदितो नीव उपपत्तौ करतेपदिदयते 1 ज्योतिः्नदवच्यं घर त्रस कर्मलेन । 
तस्मानुक्तष्य जीवस्व स्वर्पं वह्मणोः भिततमिति मरति वूमः--उयोतिरपपतपचेति 
वाक्यं तत्पदार्थशुद्धिविषयमुक्तम् । अतस्तदा मेदोऽस्तु नाम । तदुपरि खेन स्ये 
णाभिनिप्पदयत इति वाक्यं वाक्यारदशापनन युक्तस्वरूपं प्रतिपादयति । ने च तध्व 
चर्मणा सह मेदोऽस्ति 1 ̂  स उ्चमः पुरपः "” इति वाक्ये तच्छब्देनामिनिप्पन्रह्सं 
रुकललक्पं परामृदय तस्योत्मपुपशब्दवाच्यनघष्वरूपत्वामिथानात् । तसान्ुक्तस्व- 
सपं बदमामिनम् 21 

पुनन्यब्िन्तितप्-- 
५ क्रमेण युगदाऽप्य प्तविगेपाविकेफो 1 

विरुद्धतात्काकपेदाद्यवस्या श्तयोस्तयोः ॥ 
मुक्तागुक्तटशेदायवत्याप्तमवे प्ति । 
अविरुद्धं यौगपय्मशरीततं चमकस्सनम् ॥ 

भुूख स्वरूपभूतं बह शुतिषु द्विषा प्रिपायते । कनितसविशेयं फविनिश्रिरो- 
पम् । तथा हि-“ य आत्माऽपहतपाप्मा विनते विमृचयुधिक्ोको वरिनिवत्सोऽपि- 
पाष्ठः स्ल्यकामः पत्यपतैकटपः इति प्तविकेपतश्ुतिः ॥ “ प्त यथा सैन्धवघनोऽन- 

* भविगगेन दृषतयाव. । = स पाच चर र् म० ४ । + ब्राहनेण सँगिनिष्पन्याघा. 
दिभ्यः (अत ष्पा ४५० ३०५१ 

१, ख. ट. "छस्य स्व"! 



[परपा०८अु ०२] ङृष्णयदरवदीये सेततिरीयारण्पकपू्। ८५५३ 

स्तरोऽबाष्यः करत्प्र रप्रषन एवं पा अंेऽयमात्माऽनन्तरोऽब्ा्यः छत्तनः प्र्ञामभन 
षय ': इति निरविरोपत्वश्रुतिः । ते एते प्विशेषत्वनिरगोपत्ये मुक्तिदशायां बरघ्मणो 
ग युगपत्पंमतः परष्परविरुद्त्वात् .¡ तः कालमेदेनेभि व्यवस्यापनीये इति प्रति 
नरूमः--प्रतिपतूमेदाघुगदेव पविगोपत्वनिधिशेपत्वे उपपयेते । गुक्तमरतिपत्त्या निवि. 
्रोपत्ेमेव 1 द्धमतिपत्या तु मुक्तघ्ह्पं ब स्ञत्वादिगृणविशिषठं जगत्कारण 
त्वेनावमासते ! म हि मुक्ताः पुरुषाः कदानिदपि परैत्प्यकपत्वादिुणयुक्ता 
धयपमिति प्रतिपयन्ते। तत्यरतिपत्तिेतुमूताया अव्रियाया विनारितत्वात् । बद्धपरूपास्व- 
वियुक्ताः स्तो तिशषगोपमेव बे सर्मतञत्वादियुणवििएं करपयनिति । मतः प्रति- 

पतुमेदायुगग्यवस्पापिद्धौ किमनेन कारमेदकरपनेन । तस्माुगपदेष एविसेपत्वनि- 
विरेषते ” ॥ 

मुक्छायन्यो विशेपस्तरतीयाध्यायस्य चतुर्भपादे #वचिन्तितः-- 
(पक्तिः प्तातिशया नो वा फरत्वाद्र्रो कवत् । 
सयर्गक तृभेदेन मुतिः प्रातिशेव हि ॥ 
बरसैव सुक्तिनै ब्र छचित्सातिश्चयं श्चुतम् । 
अत एकविधा मूकतिवेषप्तो मतुनस्य ष" ॥ 

यया प्ररोकाए्यं कठं प्तारोत्यपारूप्यसाभोप्यप्तादिमेदेन चतुधिषम् । ततर 
पाटना चतुपखेन(ण) प्मानिषवरपत्वम्। यथा या कर्मभूसप्तवात्फरमूयस्वमितिन्पयेन 
सस्गो बहुतरिधस्ता सृक्तिरपि फठवाविशेपत्ितिशयेति प्रति वरूमः-पुक्तिर्माम 

, निनतिद्धनक्षस्वस्समेव न तु स्वर्गयदागन्तुकं किंचिदरपमिति वक्ष्यते । वक्ष भैकवि- 
धत्ेन शतं निर्भात च 1 तस्माचतु्मस्य मादुपष्य वा मुक्तिरेकविभेव 1 परालोक्यादि- 
विशेषस्तु जन्यर्ूपत्वादुपाएनातारतम्येन सातिशयो मविप्यति  मृक्तिरतु न तोदशरीति 
तिदधम् 

सथेक्तेदुशाभिर्विलरिभिणीती त्तानपेक्षो प्ाधनसररूपी व्रसविदामोति प्रमितनि 
वक्येन पूमितौ । इदानीं तष्य पन्य पहि्त्याए्यानरूणा वांचिदवमुरदरति-- 

सदेपाऽभ्युक्ता । सलं ज्ञानमनन्तं नद्यं । पो 
येद नित गुदय॑यां परमे व्योमन । सोऽश्रुते 

सर्वान्कामान्त्ह । ब्रह्म॑णा दिपथितेतिं, इति । 

# पं सुरिफल्नियमप्तदवस्यावभृतेप्तदयस्थावध्तेः । अ= ३ पान ४० १५५० ५२॥ 

१ क. ख. ड. "पचिः । इग-च। ३. घ, मनुत्यघ्य ष 
७० "~ 



६५४ ओपर्ायमाचा्यविरचितमाप्य्तमेतम्- {पा ०८अब् २] 

, ` सचिमप्पाय तदभिपायपरिततानारभनेपाऽनन्तरमेव वक्ष्यमाणा काचिदगभ्यु- 

क्ताऽमितः कथिता 1 प्र्वो$पि सूत्रािप्रायरस्यां निष्सष्ट इत्यर्भः । ब्रह्मविदि" 

सपकते -कीटशं वहेयेवं इुमुततोवयात्सलयाद्िमिन्दुधिः ' पसतत्छल्पमुच्यते । 

तानि च प्दामि समानाधिकरणत्वादवशेपणविरीप्यरूपाणि । यथा नीट मह्नु- 

गन्ध्युत्पटपिसन्न विरोपणविशेप्यमावसतद्वत्। तेत्र वेयक्या तरिवकषततवातमधानं नह्य 

विपे प्याहिपदामि च स्विषरोतेमयलदरस न्याकतयम्वि । नद पिवरितेस- 

खपरिपपेतान्पःयान्ुखलानि वियन्ते ररुतठं ख्पमुत्मीपहनधपुत्पटमित्येवं 

दृष्टत्वात्. १ तो विवक्षितस्वोत्परस्य तेम्यो व्यावृत्तये नीटादिपदानि । अत्र 

स्तृतं दा नडं बरस परिच्छन्र ह्चलयेयं विपरीतानि बरह्माणि न सन्ति| वधाऽ- 

सावादिय एकखदद्रखाप्येकमेव । तस्य व्यावल्ौमावा्सत्यादिक्िोपणानि न्ययी- 

नीति चेन्न । तेपां रक्षगष्सविदेषणतेन, व्यावर्बपद्धावात् । स्रनातोयमाघ्राद्ावर्तके 

केवछे विदैपणम् 1 सखेतरछस्तव्या्तकं लक्षणूपविशेषणमिति तयो्वषेकः । 

तया प्खव्रहमर्पेम्योऽप्त्यनडपरिच्छिन्ेभ्यो व्याध्रुचये प्तवयादविपदानि भविष्यन्ति । 

अयकाशरूपमाकाक्षमित्येतसिर्कषणे सजातीयस्याऽऽकाशन्तस्य व्यर्त्यस्यामा- 

येऽपि विनातीयानि मूह्र्यामि यमा च्यार््ने, तदवदसयादीन्यत् व्यत्य 

न्ताम् । तयादिषदानि वरल विग्रं अवृत्त्या पुरात्वात्सस्परनिरपे्षाण्येव व्रह्म- 

शब्देन पनध्यने, सत्यं॑व्रहम ज्ञान वप्रान्तं रेति । यदवु येन षपेण 

निश्चीयते तचेत्कदानिदपि तद्रूपं न व्यमिचरेत्तदा तद्वम्ु स॒त्यमित्युच्यते । यथा 

पप्याभिष्ठानमूता रज्नुः 1 यस्य तु उ्यमिचारोऽलि तदनृतम् 1 यथा रज्ञां प्रतीतः 

सला. पमैमगदधिषठानभूत दम मुक्तावमि ग्यभिचाराभावात्सत्यमू 1 शानवाध्यत्वेन 

सुतौ भ्पभिचरितत्वाजगदनृदम् । अत एत्र माण्टूवयशतिर्गतो भियां दश- 

सति--“ मायामाच्मिदं तम् ›' इति । छन्दोगाश्च चणन्तत्वेन विकारस्य धर. 

देरनूततलं भकृतेश्च मृत्तिकायाः सदयत्वमामनन्ति--“ वाचारम्भणं विकारो नमेयं 

मृ्तकैलेव पत्यम् " इति ॥-व्रह्म जडं भदितुमर्ेति सत्यत्वानमृत्तिकावदिरयाशङ्कय 

क्ानमित्युच्यते ! व्पावहारिकसत्यं सवचिूपमि्यमिप्रायः । ब्रहम परिच्छिन्नं भवि 

तुमर॑ति ज्ञानधावदारतादटपनवदिस्याशद्यानन्तमित्युच्यते 1 ज्ञायते स्फोथते 

पादिकमनेनेति ब्युत्पस्या घटस्छरणयोः पंबन्धननकोऽन्तःकरणवृत्तिबिरेपो छेके 

ज्ञानन्दस्यार्थः 1 प्न च भौतिकः । ५ अन्नमय हि तोभ्य मनः» इतति श्रुतेः 

त्मा तस्य ज्ञानस्य प्रिच्छन्नतम् । इद तु त्पिर्तनगिति व्युत्पत्या स्क्रण- 

मेवोच्यते, तस्य मौतिकतत्वाभावादनन्त्वम् 1 अन्तः परिच्छेदः । प च त्रिविष- 

१ क. स. च. इ. शतंश्टप लक्षणमिति । 



िषा०<नदु०२] दप्णयजुरदीयं तेचिरीयारण्यकम् ¶ ̀ ददद् 

देशतः कालतो व्ृ्तशेति । तन्न॒“ आकाशावत्र्दगतम निलयः इति 
शरुत्या सथवेशपमैकाटपतेबन्धाव्गमदिशकालपच्च्छिदचै न खः । 

१ ्रहेवदुममूतं पुर्तक्प्ाद्रख दक्तिणहशरोत्तरेम । 
जवनं न प्रसं बदैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् ५ 

इति शरृती सरदेशकारनन्धवत्स्मवष्त्वात्मरकत्वस्यापि श्रवणा द्रहनन्यतिरि क्तवस्त्व, 
भविन पततुपरिच्छेदोऽपि नास्ति । तदेवं॑पत्यादिा्दैपरि्यात्वनाल्यपरिच्छदेम्यो 

सद्यातरतितं तद्रेत बात्यापैः रपद्यते । ननु सरल्यादरिपदानागतदयवृत्तिपरलाद्रहम- 
शब्दारथप्योसलदिशब्दार्ैवलोक परततद्धचमवद्धनये शुर्यपरं भरस्येत-- 

^ मगवृष्णान्मक्नि स्रत; सपृप्पटृतरोखरः 1 

एष बन्ध्याघुतो याति शशरृद्षरूर्षरः 
इतिवौतया्वदिति नेन ¡ बेहतेषीतोर्यनुगमेन नददाम्दररथ्य परतिदधतवत् } 

प्रकारान्तरेण(पि परपिद्धि्मगवद्धिददाता-“्षसखयाऽऽत्मव्वाच नदयस्तितवपसनिद्धिः। 
सर्गो छ्यत्प्रालितवं दयेत ” दृति । वद्मणन्राऽऽलमत्वादल्ित्वं भ्रधषिद्धम् । बणे 
श्ाऽऽतत्वम् ^ अयमात्मा चत » इत्यदि्तिप्िद्धम् } अत्तः जुन्या्ैत्वामवि 

सोति प्तदयादिषदानां विततेपणतयं रक्षणल्ये चोपप । अन्पणा र विकष्येत कि 
पा लक्षयेत । वस्तुत ब्मान्तरामादेऽप्यविदयाद्रायामनृतनडपरिच्नरुपाधिमिरप- 
दितत्वाकरेणानृतत्वादिषरमविरिष्टानां श्रयण वलन्तराणां पनातीयानां सद्धावा- 
दविवकषिते नद्य तेम्भो दमम्यः सलयपिष्ै्षयते 1 रक्तणपलते तु विनार्षयि- 
म्योऽप्युपाधिम्यो व्यावर्त्यते ] यथा द्रष्दशनदद्यादिनिपुरीम्यवहारायवरत्यं भूमप- 
पार्थो लक्ष्यते तद्वत् । त्तथा च च्छन्दोगा अमनन्ति--^यत् नान्यतपदयत्ति नन्वि 
च्छृणोति गन्यद्विमानाति सर भूमा इति। अन्योऽन्यत्परयतीत्येवमादरिका त्रिपुटी 

यस्िन्पदा्भे नासि प्न धदार्भो पूमे्यतद्य्रपा पतैम्यवहाररहितं वस्तु लक्षयते । 
एवमत्रापि पत्पादिषदै्मि्यात्वादिन्यादर्या तद्रहितं नद्य रक्ष्यताम् । भन्न वेव 
विरेपणत्वमसते सत्यादिपदानि चरीण्यपि परस्परनियःमकतवेन मिटित्वा बह्मस्वरूप परति- 
पादयनिति ! तथा हि-- माधराहियवषानी पयश्न्दिविषं सत्यमाषटे } प्रातिभाप्तिके 
म्यापहारिकं पररमाधकं नेति भविष्यम् । शुकिरनतादीनां याषमतिभाप्तं बाधरादि- 
व्ात्ात्निमाधिक(कं) सत्यत्वम् । धपिवयादिभूतान ररोरादिशीविकानां च तच्वज्ञानो- 

दयात्पू्ं लोकन्यवहरि बाधामावायावहारिकं प्यत्वम् । वेदान्तोत्ादितेविज्ञनादृष्म- 

* व्यावसेत इयः ।॥ 

१ घ. "्ताद्रदर पश्वा! २ च. "वात्यव।३क. इ. "यां ख" षग, गिरिष्व") पष. 
घ. "दा्र्वाप" । ५ 



५९६ शरीपरसायणाचायविरवितमाप्यसमेतम्-- (मपा०८अब्०] 

सुपि बायामावाद्र्णः पारमाभिक (क) सत्वम् । तत्राविरेपेण निष्वपि परकौमानः तत
ल 

धाठरो क्ञानानन्तशव्दमम्पां नियमितः सुन््हण्येव पर्यवस्यति} न हि व्यावहारिकपरा- 

तिमापिकयेशरिद्रपल्लमपरिच्छिलं चाऽक्ति ॥ ज्ञानशषव्योऽपि चिद्वसि उद्धिर्स- 

ज्ञनि च धरवैमानः प्तयानन्तषन्दाम्या नियमितश्चिदषे ब्घ्म्यैववतिषठते । न खट् 

युदिवृसि्मदवदत्यन्तमवाध्या तचिविषपरिच्छेदरदिता वा । अनन्तदरब्दश्च देशपरि 

च्छेद्रहित आका संपरिच्छेदरहिते बखणि च प्रमान सदयज्ानशन्दाम्यां निय 

मितो र््येवावतिष्ठते । म छ(कारास्य पारमा सरलत्वं स्फुरणत्वं बाऽसि । 

तदेवं परर नियमितानि त्रीणि ्यदिषदानि श्टप्ये निदरूपमदधितीयं नक प्रतिपा 

दपि । तदुक्तं परवाचायः-- 

(दौरस््यमेव सत्यत्वं स्फुरणं ज्ञानमुच्यते 1 

. आनन्त्फोकता चैवं बोध्यते रस तैिभिः इति ॥ 

तष्वननाशब्द् इतवयावृत्िमुखेमैव ब्र विदिनषि 1 पलन्ञानशब्दौ तु स्वधिस्सं 

कूटत्यलं सरणे च य्ती तद्विपरीते मिथ्यात्वं नाद्यं चाथीकनिवारयन्ती 

विरपणलव रापहः 1 तदुक्तं बातिक्कदधिः-- 

प्तनानःतोऽन्तवतुनयवृरयैव विशेषणम् ॥ 

खार्रषणप्रणाख्या च परिशिष्टो विशेषणम् ॥ 

द्रव्दरातीयते तावतसतिविणोः । 

मानान्तपदपोर्तु न शान्दसेन स सृतः" इति ॥ 

सलयलजञान्वयोरि्यातनडत्ययोथ, त्राव
स्पानान्ययातुपपतिर्मानान्तरम् । यथि 

धुपकपतवन्धो न वास्तवस्तमाऽपि बरहषमोषस्य द्वारं मवदेव । पिध्यामूतेन ्रततियि- 

भ्ये सतयमिन्वयोयदैनास्छभकामिन
ीदैनेन माविपरेयःसूचनाच । तदेवं सत्यादि- 

विषेपणत्रयेण ब्ह्म्छपावमेषद्ितावद्
भमणो क्षणम् ¡ यदा तेपां पदानापेकैकमेव 

निसेक्षं चद्मरक्षणम् 1 सत्यशब्देन मिच्याभूतयोसानतत्काययो््यगौ सत्याम 

ण्डय त्रहैवमेव परिशिष्यते 1 बद्मण उपटढक्षको यः सत्यत्वधर्मः सोऽप्यवि्चाका- 

भतवत्िस्यवेति सयश्दनेव वयादत्ते \ यथा फटुपिते जे अररिं ततकरनः पू 

काटुप्यं निकयत्छयमपि निवक्ते 1 यथा या मुक्ता्रनदणाय स्वीकृतमीययमत्तं च 

सानि नरि । न च
प व जरयति तद्वत् । नच सत्यत्वे व्याति पति ब्रह्मणो मिध्यात 

+ वोधयन्तानि्ैः 1 + चयन्ध दसः । 

उच. वतमानः \ रग, घ, दरतः ६ ६ ष. “षवेव ति भग. च. वमाः ॥ ५. 

श्रनि 1 
भू 



(्िपा० <भनु ०२] कप्णयजवैदीयं तैत्तिरीयारण्यक्म् । . ५५७ 

प्रतच्येतेति शङ्कनीयम् । भिथ्यात्वस्याऽऽदविव निवर्तितत्वात् } न हि कतकरनप्ौ 
निवृत्तो पूर्वकार्यं पूनरागच्छति । नाप्योपमे जिं पुनरमरमजी्णे मवति । स्यत्वपि- 
ध्यात्ययोरुभयेदेपि व्यावृत्तौ निपर्मकं ब्रहेति ठक्षितं मवति । न च तादशं नस्ये. 
वेति शङ्कनीयं सदात्सरूपत्वानुपपततेः} पद पत्वमात्महपत्वं च च्छन्दोग आमनन्ति 

^ सदेव सोम्येदममर आतीत् इति पद्वु भक्रम्य-“ ततं स्न आत्म 2, इति 
श्रवणात् 1 अतो यदत्र सद्शब्देन भिवषित तदेव सद्रुपमात्मरपरं चेलवगम्यते । न 
हि तैनप्तस्तमसत्वमिव सतोऽप्त्ता स्ेमवति । आत्मनोऽपत्वं भाष्यकारवचनमुदाहत्य 
पूर्वमेव निराकृतम्) किंच सत्यत्वमिथ्वात्वादिकल्पनाया अपिष्ठानत्वादपि नहमणो नाप्त 
स्यत्वम्। न दि निरुभिषठानो मः सेमवति। पएतदरेवाभित्रत्य च्छान्दोग्ये “दैक आहुर 
सं्ेयेदमम्र भासदिकमेवादतीयं तस्मादसतः सञ्नायत् “ इति परकीयमतवेनाससक्ष- 

मुपन्यस्य “कुत्तु सलु स्तोभ्येवं स्यादिति होवाच कमपरतः सञ्जयितः, इति तं पसं 
दृपयिला ५ प्र्तैव पोम्येदमम्र जपद्वकमेवादितीयम् '” इति समपक्षं स्वकीयमतले- 
नोपततहरति 1 युक्तश्ायमेव पक्षः | अप्ततो जगदुपादानच्ये तु एथिवी नस्लापो न 
सन्तीति पर्वं नगदुत्तदनुविद्ं प्रतीयेत न त्वेवं तीयते । श स्वलि थिवी सन्लयाप 
इत्येवं सदनुविद्धमेव सर्व प्रतीयते । तस्माजगत्कारणं बह्च पदूपमेव । यया छान्दौीगये , 
षणः कारणत्वधुपनीव्य प्रच्वासत्वपक्षयोीणदो प्रवुपन्यस्तवेवमामरि ेद्यणः प्रय 
गात्महूपत्यगुपनीव्य प्तदयाप्तच्वपक्षयोलादुपन्यततिप्येते--“ अपक्नेव स॒ भवति ! भप्त 
द्णेति येद वेत् । अलि नक्षेति चेद्वेद । सन्तमेनं ततो बिहु: ” इति । कटााऽऽ- 
मनन्ति--“ अलीयिवोषन्षन्यः "” इति । त्ाद्पतुतः सत्यत्वपर्गरदितमपि नेष 
तत्कव्यनापिष्ठानत्यात्सदूपमेव । ̂ “ परस्परविरोधे हि न प्रकारान्तरस्थतिः " इतिन्या- 
येन सद्यत्वभिथ्यात्तोमयराहित्यमयुक्तमिति चेत् । पव् । नेपुर्थव्यक्तियत्तटुपपततेः 1 
यवा परस्नरुदसी(वपुर्पत्वोभयरहिता प्रा व्यकिरत् 1 म्यसेण अमिताऽपतो 
व्यक्तिरिति चैकता नक्मापि श्चुता प्रभीयताम् । श्रुतिस्तु सत्यं भ्रस्ेति सलशब्दवा- 
यतय दुव ससल्नघर्मृगङ्धी करोतोति चेन्न । « यतो धानो निवर्तते इति वाच्य. 
लप्रतिमेधश्ुतेः 1 स््यशन्दस्तु .# व्यावहारिकप्तसयतवधर्मवानकतया ठोके स्युत्पलः 
सन्बहाण्यारोपितं व्यावहारिकस्तलत्वधर्ममुपजोम्य तदवरुदधं मिथ्यात्वं निराकुवनधमढय- 
रहितं सरनभानन ्रघमतत्त्वं +छक्षयति 1 यथा पादतदे टयकण्टकमन्येन कष्टकेनोदधृत्य 

कण्टकदवये परित्यज्य केवर(ठ)पदमवोपयेति तद्वव तस्मात्प्यं बसेेतहतणं नि~ 

* न्परागदारिकष्यौ चल्यत्यधमंशेति समासः । + बोधयतः 

१ ग. चतत, पू* । २ र. नास्तीति । २ क. ख.प. द श्ल छन्दो* 1 ४ सा. शमा” 

दस्युपसंदयदप्॥ ५ ग. प. ति तस्तं । ६ फस. ट. चवतुव्य 1 



५५८ शीपत्सापणाचायविरयितभोप्यसपेतष्ू-- (पर ०८अतु०२} 

मू 1 नतर ज्ञानं ब्रह्मणि क्रिया प्र्येत } तथा हि । त्तायतेऽनेनेति ग्युसत्तौ ब्रह्मणो 
ज्ञानक्नियीकगणत्वं भावार्भवयुत्त्तौ चु क्रियाल्पत्वम् । न चोय युज्यते । “निष्कं 
निव्कियं शान्तम्" इति क्रिया श्रतिपिष्यते ] तस्मदितहकषणं दुष्टमिति चेत् । मैवम् । 
सत्यशब्दवज्जानशब्पस्यापि ल्सषणतवात् | षाचर्थ्त् द्धर्वत्तिः ! तपा चोपदेशा 
स्यामिरितम्-- 

भजात्मामाकतततु तिहच्यो धात्वर्थश्च पिय; करिया } 
उभयं त्वविर्वेकेन जानातीत्युच्यते मूपा ॥ 
चैतन्वप्रतिविन्ेन स्याप्तो नोधोऽभिनायते । 
बुद्धेः शब्दादविनि्मा्सतेन मोभुष्यते जगत्", इति ॥ 

सैतन्यप्रतितिम्बयुक्तायां शव्दस्रशौदितिपयावमासिकाया वुद्धौ वयुन ्ञानशन्दो 
बरहमण्यारोपितेर्वरद्यमाप्तकत्वधर् जडत्वनिवारणायोपमीग्य ततस्तेनापि पमण विर- 
हितं निलयनैत्यं मल्गातमर्ूपं ्रसत्त्मुपटक्तयति । तदेतत वािक्रकिवष्पए 
ममिहितमू-- 

शुद्धेः परलथकारित्वं तत्ाहिण्युपचर्ते 1 
आत्पनेतन्यपदीप्ता बृत्ति धीः दुरे यतः ॥ 
चैतन्यालिद्धिताः पवलकतायोविषुचिडि त् । 
भृतयो हि जायन्ते न कचिचिद्िषभिताः ॥ 
शवतन्यलचितान्दष्रा प्रययान्ुद्धिकर्वुकान् । 
ज्ञानं क्रियत र्यज्ञाः वूरस्थमिति न्वते ॥ 

बु्यमावादवर््निं न दय्रूपं यथा पुरा। 

ुदधदुतपत्तावपि तथा निष्छिथं हानुमूयताम्)” इति ॥ 

५ नदि ्रष्टध्टेमिरछिमे वियते ! प्त यथा देन्धवयनोऽनन्ततेऽपादः शृरघ्नो 
रपवन एवं वा अरेऽयमालाऽनन्तरोऽनाक्षः कृत्छः प्रत्तानधन एव ” इत्यादिश्ररभि- 
लयैतन्यैकरपस्वमावावगमाचाद्शस्यैव निष्कियस्याऽऽत्मने ज्ान्दाव्देन रकषयमाणत्वा- 
ज्ञान ब्रसेव्येतलक्षणमपि निदेपिमेव । नन्वननं मदयेतिदक्षणे व्रिविषपरिच्छेदनिषे- 
धात्तदमावविकिरं बलेति ्राष्टुयात् । इद भूनटे धगर नास्तीति निपेषेन यया घगमाद- 
शक्षिशं मृतस्य प्रतीयते तद्वत् । तेथा च नालण्डेकरप्त्वतिद्धिरिति चेन्मैवम् 1 वषु- 
प्रिच्छेदनिपेदेन अ्रघ्व्यतिसिकिस्य > यारवस्यामावल्यापि निपेषान्मायाकार्ममेवामार 

ॐ स्यावदारिक्स्येदययेः॥ 

१. च्वाच्नर। २१. "पितिस। ३ ख. एदन्न. एस, मन्यते। 



एषा०<अनु० र] इप्णयजुर्ेदीयं सैसिरीयारण्पकम् । { ५५९ 

ससुपभौग्य परिच्छेद व्यावर्त्य कतकरनेन्यायेनैनमप्यमावे व्याव पतदेकरमेव सक्षय । 
तथा सति शरुल्न्तरे ^‹ प्रदेव प्रोभ्य ›› इष्यवधारणदुषपद्यो । तस्पादननतं नभेयेतदपि 
छक्षणमदुषठमेव । तदेतदभिप्रेय वातिकेकार माह-- 

<“काटाकाशादियोनित्वा्तवीलत्वाचयाऽऽत्मनः 1 
यत्त्वन्बर्य चाभावान्मुख्यानन्तं परात्मनः ॥ 
कल्पतिन परिच्छे न छ्तदिषतव्तुनः । 
कटिपितश्चेह कालदिवानारम्मणशासतः” इति ॥ 

अनैव प्तयादिन्पायेन “विज्ञानमानन्दं त्रस" “अत्रायं पुरपः स्वंन्योतिरभवति" 
भपूणमदः पूर्णमिदम्" इत्यादिशततिपूक्ता आनन्द्ठयेज्योतिःणीदिराब्दाः प्रत्येकं 
रक्षणत्येन योजनीयाः 1 तदर्भमानन्दाद्यो गुणा अघ्रोपषठहर्न्याः ! बक्चणि निवैनी- 

यानां पुपभाम्तीनां महुषेन रक्नणबाहुर्यम् । न त्वेतावता व्रणो वहुविध्वति 1 
तिविशेफोव सवरि दकतमैः प्रतिपा 1 जानन्दाद्युपपंहारसृतीयाध्यायस्य तृती 
सपदि #चिन्तितः-- 

“  (नाहायी उताऽऽहा्यी आनन्दाचास्ठु नाऽऽद्तिः । 
वाममीप्तयक।मादेरिवैतेपां व्यवस्थितेः ॥ 
विघोयमानपर्मोणां ज्यका स्याद्यणविपि । 
प्रतिपक्तिफटानां तु सवेदालाघु सहति ॥ 

(आनन्दो ब्र” “यं ज्ञानमनन्तं ब्त" इवयानन्दप्त्यलादयष्तीत्तिरीषके पर. 

बरहमवियायां पठ्वोते । ते “ध्रत्ानं बस इत्वायैतरेयक्ादिभोक्ताषु प्रवि नोप 
परह्यः । वामनीत्वद्िवद्यतस्पोपपतेः ! “एप उ एव बामनीरेषै उ एव 
भामयरीः"" इति फामनेतूत्वमाप्तकत्वादयो गृणा उपक्तोस्रलविदधायामान्नाताः । “त्न 
कामः प्तयततकरपः” एति सयकमत्वादयो दहरविद्यायामान्चाताः { रन्न यथा पर- 
स्परे ुणात्रुपपतंहार एवमानल्दादीनां व्यवस्ाऽसतविति भरति चरुमः--बिपमो दान्तः 

यामनीत्वादीनां प्येपत्वेन विभीयम।नत्वायपाविषि व्यवस्था युक्त । आनन्दादयस्तु 

प्रतिपरत्तिफर इति न विधीयन्ते । अतो व्यवर्पापकविध्यमाषा््रतिपत्तिफटस्य पर्वन 
प्मत्वाचाऽऽनन्दादय उपहेद्तम्याः" 

* आनन्दादयः अभनस्य 1 भ= २ प ३ अन ई एू* १५॥ 

घ्. न्ते! "ध्र २ द्. स, ड, 'नीद्यादि। ३ग्. "पए ४क्.ग. प, ट. "कामा 

५४, स. दे, "मीया" । 



५६० " श्रीमत्ायणाचार्विरवितभाष्यसमेतम्-- (षा ०८अतु०
] 

चरहमणो निविशचपलं तत्रैव द्वितीयपादे भवचिन्तितम- 

भ्ष् रूपि वाऽङूपि भवे्ीरूपमेव षा 1 

दविविधश्रुतिपद्राषाद्र् स्यादुमयात्मेकम् ॥ 

मौरूपमेव वेदनैः प्रतिपायमपूषैतः 1 
सूयं तनू ध्यादरमुमयत्वं विरुष्यते ॥ 

प्तेतश्तुप्ाद्र् इयादिश्रुतयो स्मबद्रस प्रतिपादयन्ति 1 ^ जृहमनणु ” 

इत्यदिश्रुतयो नीरूपम् । तस्मादवसतुत उभयात्मक जसेति प्रति ब्रुमः-ीरूपमेवं 

प्राच्प्रतिपाचं मानान्तरासनिद्धत्वात् 1 जगत्कर्तृतवादित्पयुक्तं तु नक्ष क्षिल्ादिकं प्क 

पै कार्ैल्वदि्तुमनेनावगन्तुं शकयमत एवोपाप्नीयामनूचते न तु तात्र्येण प्रति- 

पायते।न चातुमानशसविदधयोरूमयोर्वीखवतवमेकलिनयसतुनि सरूपत्वनी रुसत्वयो- 

धिरुद्धसवात् 1 तप्मादतासपर्यत्रिपयस्य पस्पत्वप्य श्रन्तत्वान्नीरपमेव त्वतो न्रह्म । 

सेतदसण्डेकरपं भरम सलन्ञानादिवातयेन ठतम् । बरघमयिदभनेति परमितिष्ूनस्प 

व्यास्यान्पायामृचि प्रपमपदिन् व्रहाशव्दा्ं व्याल्यायावरिषटेन यो वेदे्यादिना 

पादनयेण वेदकपरास व्यास्यायेते। यः पपान्बेद स पूमानश्ुे व्योति । फ (3 

ल्याङ्ैतदुच्पे-- गुहायां परे उ्योमन्निहितमिति 1 अन्नमयायानन्दमयान्तानां 

वक्ष्यमाणानां पकोशानां सरुद्रा गृहा । ता चान्यनोक्तम्-- 

श्देदादम्यन्तरः प्राणः श्राणादम्यन्तरं मनः ! 

ततः कती ततो मोक्ता गृहा तेयं प्रन्पा" इति ॥ 

यदततप्योशोषादानकारणमव्यातं वदेवं धयोमतयुच्थते । तान्प 

सपरदाययिद्धदशतम्--परीरद्वयकारणमातनतानं सरामापमव्याछृतमित्ुच्यतेःदति 1 

युति सैप्यास्य जगत उत्पतेः भरागव्याृतत्वै दु्ीयति--“ पदधेदं तकवयाछृत- 

मात् १ इति। मघष्टदरपत्तत्वमन्याङ्तत्वम् । तथाग्याकृतममूरत
वप्तम्धेन बानस- 

नेयिनोऽक्षरव्ाल्लणे मा्मीयाक्तव्वयपशनोत्तर्योराफाशचशब्दे
न समामनन्ति-“सिन्र 

सद्वाकाश ओतश्च प्रोत इति प्रश्नः 1 ̂  एतसिमन्तच्वक्षरे मा माकाश ओतथ 

प्रोत इत्युत्तरम् तस्य चाऽऽकाशप्य छोकम्रिद्ाकादषाय्वादिषखमहमूतकाएण- 

स्वात्परमतवम् | तसिन्मरमा्े निदितमवस्पितं नघ । यदयप्यत्िनाशिन्यक्तरयाच्ट- 

याच्य सूवविष्ठने ्र्ण्यन्यारुतपश्भूनीदिकं जगदारोवितं प्द्यस्ितम् 1 तयाऽपि 

# म् स्थानतोऽपि पस्योमयलिद्र सर्व दि ॥ म ३ फर रय ५१० ५११ 

१. "नायात 1 रथ. नवरा 1३१. स. द, तदिद् । ४. "तादमश् 



९६२ श्रीमत्सायणाचार्यवरिरवितभाप्यसमेतमू-- {पर्०<अतु०२} 

स्यकीयो जोवत्यभमो न निवीते ] कसाद्यृहानितिते भदयकवपेव वहता वाद्} 
एतायता सूक्तं वेदनं व्याल्यातम् । सोऽशयुत इत्यादिना पहिरव्यस्पायते । स॒ 
हव्ितपुमान्सदान्कामान्तर्मागियतान्मोगन्सहाशचुते युयपदाभोति 1 गज्ञागी पुरपः 
मेण विविधानि स्कर्मफलमूतानि वारीणि रृहीतवा वशुराक्िकरणपिक्ष उपार 
कतेन नपूरयकादिवद्मतिविन्वमूतेन जौवल्येण ते तं मोगभनुमवति । ज्ञानी तु 
परिपशिता बद्णा ्वतरदयस्पेण प््वानमोगान्मुगप्दतुमभवति 1 

तदेतफवीचापरपयुकम्-- 
५भवमत्यालिखन्कामनेकदा क्रमश्न्यया । 

भ्रततागी दा वेत्ति ततः पर्वत हरितः ! 
आदावने तथा मध्ये पियोऽनेकरारीरमाः | 
समपरदोशनिता व्यता क्नन्पातुमवालमन।? इति । 

नतु ५ द्वा सुषौ?” इतिमन्रेण शरीरे चेतनद्वयमान्नातम् } ^ तोरम्यः पिप्ये 
स्वाद्रर्यनश्ननन्यो अभिचाकञ्षीति " इति । तत्र पोपायिकेन प्रतिभि्बस्मेण भोका 
जीवेनेकरारीरपावरयैत मोगः प्राप्यते । अमेक्त्रा तु पताततिणा व्रद्रैतन्येन निपा 
तिका पकमतेन छृत्तरमपि भोग्यजातं प्रकाश्यते । तदेतदविद्टिदुषोः प्रापारणम् । 
तथा पति कंविशेपमभिप्रेत्य विदुषः फटतसेनोषन्यस्यत इति चेदुच्यते । अघर 
विद्वान मदीयं दासवखरूपं वरद सकैमोगभकोशकमित्यवमत्य परिवुप्यति । पसु 
न तथेत्ययमेव विशेषोऽभिपरेतः 1 नतु बहभेतन्येन समैगतश्चरीरुखवतदरतदुःता- 
न्यवि प्रकादयन्ताम् । वतल्दवगमेन विदुः छेरोऽपि प्रपतजयेतेति चेत { ब्रह्मणः 
पतािणे दुखपामषात् 1 तथा च कटाः पठन्ि-- 

भूयो यथा प्लोकष्य च्म दिष्यते वश्ुपर्बादरेपिः 1 ॥ 
एकस्तथा सरममृतान्तरार्मा न दिप्यते लोकट्ःतेन वाह्यः" इति } 

हु.खषतसुखेनापि द्म न छिप्यत इति चेनमाऽम्तु घष्ठेपः । दुखं तु वद्मणः 
स्वरूपमेव । ̂ “ आनन्वो ब्रदधेति व्यनानत्" “ विज्ञानमानन्दं त्र्य" इलदिश्र- 

तिम्यः । जरहमणः स्वरूपमूतोऽप्यानन्दशरिघर्या परिच्छि्यमानो विषयानन्द इत्वु- 
च्यते । अभीएविषयेििच्छया प्रवर्तमानः पृरुपल्तददमेन दिदेयन्कदाकिसपुप्यवशा- 
द्विपय्ञमे प्ति तदिच्छया निवृत्तायामन्तमुलं साचिकीं हसिदरृत्ति रभते । पता 
च वृ्तिरान्करं व्रहमानन्दे व्यवच्यनत्ति । सोऽये परिच्छिन्नो विषयानन्दः । एतदरवा- 
मित्य बृददारण्यके पस्यते--“ एपेऽस्य परमानन्दः । शएतस्यैवाऽऽनन्दस्यन्यानि 

१ स. 'खस्तस्वमे' ! २ क. ख. द, 'काञचान्विता । ३ क. त, ट. "नती मो 1 ४ का, स, 
गर इ, "दलता 1 



(रपार<अतु०र}) कृष्णय्ुरदीयं सैचिरीपारेण्यकम् । ५६३ 

भूतानि माननामुपजीवन्तिः" इति । बहयादिलम्बासनेषु धाणिपु वर्वमानाः पास्िकवृि- 
भिरपच्छिन्ना ब्रह्मानन्दस्य देशरूपा ये विषयानन्दः सन्ति तेऽव सर्वान्कामान. 
त्यनया श्त्या विवर्धिताः । कःम्यन्त इति कामाः । सुखान्येव प्रामिभमिः काम्ये 

न दुःखानि तेप्वाननदेषु वर्तिरकृ्रमवच्छेदं वियया वाधिला तदेवच्छरेदरदितमानन्दैक- 
शर वसु क्सल्पेणावगत्य कृतं कृत्य प्राप्तं प्रापणोयमित्येवं ब्रमवित्तदा परितु- 
प्यति 1 पतोऽथं परितोपो मूहदाद्विशिन्यते । तदेयं सूतरम्याल्यानरूपायां पत्वं 

ज्ञानमित्यादविकायामृनि नहतद्वेदनपराप्तयः कीटस्य इत्याकाच्ज्ञानिवृत्यर्थं चयम. 
प्यतक्नर्पपेतम् । श्रौत इतिशब्द शटकहमाप्त्य्थः । वेदो हि मन्रत्रास- 
णमेदेन द्विविधः । तेयं ॒ब्रह्मष्टी ब्राह्मण्या । बाह्मण चा्टा 
मिन्नमु । तद्धेदा्तु चालसनेयिभिरापनायन्त--"दतिहापतः पुराणं विद्या उपनिषदः 
चछोकाः ूत्रा्यतुव्यारयानानि व्याष्यानानि'” इति । १--मगुै वारभिरिलया- 
द्विरितिदासः 1 २--यतो व। शमानि भूतानि जायन्त इत्यादिकं पम्रतिप्गादिपरति- 
पादकं पुराणम् । ३--य एवमेता गहातरदिता स्यार्यात देदेत्याद्य _उपाल्यो 
विचः । ४--रदध्ा्भोषदेशा उपनिपद्ः + अत एवानुशवप्नातूषकि पूर्वमेषा वेदो 

पनिषदित्युक्तम् । «--शोकास्तु तत्न तत्रोदाहरिष्यन्ते । ६--ब्रह्मनिदिव्यदिकं 
। ७--सयं ्ञानमित्यादिकमचुव्यायानमू । अनुक्रमेण पूत्रगतानां पदानां 

त  ८--तस्मि्ननुव्याद्यनि यो बुपृल्पितोऽभेतित्ोपस्तस्य वि्एटमाप्तम- 
न्तास्कथनं व्याल्यानम् । तदिदमन्र तवच्ादरा एनस्मादित्यारम्यान्ततपुरुप इत्यन्तेन 
अन्धेनामिधीयते । अनुग्या्यानमृत्तमनन्तुपपादयितु तस्िन्मनय पृष्टैः प्रतिपा्य- 
मानत्वात् । 

, त्था च बाक्यटत्िकारर्तम्-- 
ध्वदानन्दं प्रतित्ताय श्रुतिलत्िद्धये मगो } 
तेत्वं प्रपस्य तद्रक्षेत्यवयाएय *» इति ॥ 

तेमेतामानन्त्योपपादनोपयुक्तं पिं दरयति-- 

तस्माद्य एतस्मांटासनं आकाशः संभरतः । भआकाशाद्राषुः 

चायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्यः पंथिवी । पृथिन्या 

आष॑धयः । ओपधीभ्योऽननष् 1 अरतुहषः, इति । 

तस्मादा इलादिना । ज्यवहिते सूत्रवाक्ये नरखणब्देन परशब्देन चोप यद्वस्तु 

१ ग. "तस्यावच्छेदस्य दिः ॥ २ ग. प. 'पितलाद" । ३ ग. "दनय" ॥ ४ ग. "चेतः ५ 

देतसः मुष" । 



श्प शीमत्सायणाचारयभिरचिततमाप्यसमेतप्-- [भष ०८अत०२] 

तदस व्यवदितारभनानिना तस्परादित्यनेन तच्छब्देन परागृयते । पनिदिताया पूप 
व्या्यानरूपायामृचि त्यादिशब्देन निदितशब्देन च व्यवहतं वस्तु पंनिहितपराचके- 
नैतस्मादिस्येतच्छन्देन परागृद्यते । बदाव्योऽवधारणार्थः । तस्मदितैवमादितपुते 
सत्युचा भूप्रेण च प्रतिपादितमेकमेव वछतबुकतं मवति 1 अथवा परोक्तवाभिना 
सच्छब्देन शास्लगम्पो बद्यत्वाकारोऽमिषीयते । वैशन्दरसस्मिन््रह्मणि स््दानतपर- 
पिद्धिमदशनाैः । प्रलक्षवाचिनैतच्छव्देनापरोक्षानुभवगम्यः प्रत्यगात्मलवाक्ारोऽभि" - 

भीयते 1 तदेव विष्ठएधितुमासन इत्युच्यते । तस्मदितस्मादितिषदद्वयप्तामानाभिकर- 
ष्येन मत्यग्रहणोलादात्मयमुच्यते ! एतदेव पू्स्यामथ्यृनि वर्णा विषितेतिततभा- 
मापिकरण्येनोदाहतम् । स्प्राणिनां भलयमात्मपरतं यत्रं बह्म तेख बद्यण आकाशा 

वाय्यादिकाज्ञायनपदारपानति यलयक्ृतितवं ततश्चमोषिकव्या प्रतिनिरदिदयते 1 
^ जनिकलः परकृतिः इत्यनेन ` पाणिनी यसूप्रेणापादानपंत्तागिपानात् । आकान्न 
समृत इत्युक्तस्वादुत्पयमान आकाशो जनिकतौ तस्य प्ररृतिरपादानकारणं बरह्ेत्यमु- 
मर बोधयितुं पश्चमी प्रयुक्ता । भरकर्येण क्रियत उतदते कार्वमनयेतिनयुत्पच्था भ्रछ- 
तिर्पादाने म॒दादिकम् । यचपि निमित्तकारणेन दुलद्धिनापि घट उत्पाद्यते तथाऽपि ॥ 
कुदादृ्य तदतपादने भक नालि । न दि दुख पृ्तिकेम काये षे स्दाऽुग- ,* 
च्छति । तस्मात्का प्तयुपकारमकपंदुपादातरैवसमहृतिः । ननु प्रकृतित्वे मायाया एव^ 
ने तु बरह्मणः ॥ तथा च व्व्ताश्वतरा आमनन्ति-- 

प्णायां तु रक्तिं वियान्माविनं तु महेश्वरम्" इति } 
नायं दोपः । मायाया बरसशक्तित्येन खातन्त्पाभावात् ! 

शक्तित्वमपि तपरैवाऽञ्घम्-- 

५्न तस्य कार्थं करणं च पिते न तस्मश्चाम्यधिकशच दृदयते 1 ¢ 
पराऽस्य श्क्तिषिविपेव शरूयते सरामाविकौ ानमटक्रिया च" दति ॥ 

“ते ध्यानयोगानुगता गप््षन्देवात्मशछ स्वगुगैनिगूहाय् '› इति [ब्] 1 

न एलु शक्तिः कनिररि स्वा्नयमुद्ध्य स्वतन्नाऽपतिषठते । अतः दाक्िट्पाया 
मायाया य्मफतित्वं षदेव ब्रह्मणः श्षक्तिमतः प्रकृतित्वम् ! योऽयं ्रहृतिक्वः पर- 
मात्मा मायी महेशरोऽस्थच् श्रुतः पोऽयमत्राऽऽत्मन इत्यनेन परधम्यन्तेन नि्ुदयते । 
तस्मान्मायिनः परमात्मन आकाशः संभूत उत्पलः १ पर्मततेवाऽऽकादावरासा. 

याकरणे भरतिमापत् इतयर्थः । यदुपादानकारणं मृद्रूपं तदेतत धरपररभते । 
सीरस्वरूपमुपदानं स्वयं दध्याकोरेण पारेणमते । रज्युह्समुपावानमन्ञानेन सहितं पी 

३. "सनान्प्द^ (२ क-ख. च. ट, निदिश्यते! ३. नमेव्रष्टः1 ४ कय, ट, 
°हपप' । ५ घ, “य भां । ६ ग. (तत्तस्या + 



िपा०<अदु०र] ' कृष्णयञवदयं तैतिरीयारण्यकम् 1 ९६५ 

रिण विकरे 1 तत्र नेयायिकादयो मृद्धटन्ययेन सै परमाणुभिः एथिव्याः 
दिकं जगदारम्यत इत्याहुः । सांख्यास्तु क्षीरदमिन्ययिन सरच्वरनस्मोरुणा- 
स्मकं प्रामेभेव मदहद्हुकारादिजगदाकारेण परिणमत इति वयन्ति । बेदा- 
न्ताप्तु रण्लुसपैन्यामेत सैनगत्वादपनायिष्ठानभूतमसण्डेकरप्ं अद्यैव स्थमायायशा- 
दाकाश्ादिजगदाकरिण वि््त इत्यभिप्रायेण पिं प्रतिपादयन्ति ! तेषु श्रिषु 
मतेव्यारम्पवरिणामवादौ शारीरकमीमांसायां निराक्रतौ 1 फा तई = मदपि- 
भ्रणीत्योरवदियोगैतिरिति चेम्मन्दबुयनुपरदार्थमान्तरखषटिविप्रयौ तौ वादानिति 
ब्रूमः 1 यः पमष्ठोकायत्तमतानुप्तरिण देहमात्मत्वेनाभिमन्यमानः खर्गनरकयो- 

मैन्तारं देदव्पत्िरिरमात्मानमन्ञत्वा कर्माणि म्योतिष्ोमादौनि चानतुतिषुपाप्य 

मीश्वएमत्तात्वा तदुषाप्तेऽपि ब्रहमटोकहेतौ न भर्कीति । तारस्य ओविशरविवेकाय 
प्रयतमानो गौतमादिरमहषिः परमाणुम्यः एमिन्यादयुतपततमुवाच । गूफारणात्परन- 
एण उत्पन्ना गकाराकाडदिशः परमाण्रश्च यद् व्यवस्थितास्तदा। तत॒ आरम्योत्तर- 
काटीना सेषटिगौतिमाद्यक्तप्रकरिण व्यवतिष्ठताम् 1 किं नर्छिनं वचेदान्तिनाम् । न 

सैतायत्ता मायायाद्स्य हानिः शङ्कनीया । ब्रद्यादिप्तम्बान्तानां सवां प्राणिनां पिचि- 
प्रपसारघ्मपुत्पादयन्या माययैव ददयसय गौतमादिमतश्नम्योत्यादरितत्वात् । अने- 

नैत न्येन बेदान्तेयी ष्टिश्भिहिता सा भन्तिगविदिति चेत् । भवतिषं दत्तायाः 
स्ेशरान्िप्वं योधयितुमेष वेदान्तैः वृत्तत्वात् । यया मन्दाधिकारिणो देहत्पतिरिक्त 

स्वगैभराप्िषोग्यं कैनासमानं बोधितं गौतमस्योयोग्तया मध्यमाधिकारिणे बर्षमो- 
भोग्यता कर्ैत्वरहितं प्रलतणे चिदातमानमपद्धं बोधयितुं कपिखमहपि; सांर्य- 
शासं निमे । तत्न परमाणुभ्यः प्राचीना चिदनिद्धिवकेवुरवान्तरखष्टिः कियल्पि 

,वभित्ता । अलण्डैकरत बह्मणि मायया चिज्जडमेदभिदात्मना परष्पसदेः स्त्वा 
दिगुणाशरत्यते पदाथः फलितताः । तत उत्तरकारीना दृष्टिः सस्यिनाभिधीर्यताम् ॥ 
एवमुपाप्यमीश्वरं विगतैः सां्योकेम्यः पशचर्विरातितत्वेम्य, पू्॑माि(वीण्येकादश 
तत्त्वानि श्रौयायमेपु निरूप्यन्ते । शति प्रदर्छना्ववेनाऽऽकाशादिकां कियतीमपि 
मृषटिमृदानहार 1! स्वस्येन त्वमिरधानमशकथमुपयुक्तं च । व्ह्यक्वोधद्रार्तवेन 

तद्मिषानम् । त द्वरत्वमल्पामिषनिऽपि सेषयते । 

ह्वारखेनोपयोगो गौ दाचार्यरदाटतः-- 
भमृषठोदमिष्कुटिप्यः एषटिया चोदितान्यथा । 
उपायः प्तोऽवताराय नालि भेदः फथेचतः' इति 1 

१य्ध ख. रर्वप" । २ घ. "न ज-१३ क. ख. ट. कृद्याया. 1 ४ क. शा. द. "मेधो" 1५ क. 

स, ड, कतोरमात्मा' 1 ६ ग. यवेषु 1 



५द६द् श्रीमत्सायणाचारयविरविं्माप्यपतमेतम्-- {भिषः० ८अद्०२] 

~ न हि पृष्िरपास्यतेन स्ेयतवेन वा घछतचपुरुषायीय रस्पते 1 प््िमुपासरीत, 
मृषटिविच्छेयः भोत्तीयेवेवचनामाबात् ] अत्र प्व शरुतिरपतिपराणागपेष प्रप्र 
वितेमेन हुषा कथ्यमाना शटि: सवाऽपि वरतककारिरदतकृता-- 

“ध्यया यय मन्तुं व्युत्पत्तिः श्रल्ममात्मनि । 

साव प्रतियेह स्यात्पाघवी सरं चानवस्थिता" इति ! 

म नहुमिष्ेपु बहुदिधस्वेष कथिदरेवादरीकर्यो न लितेरेऽद्वीकायौ इति निय- 
मोऽीलयठमिप्रपद्भेन । सोऽयमाका्लो मायाविरिषट्रह्षण उपादानकारणादुलन्न- 
स्स्िन्न्रहनांशो मायांशश्चौमाबनुगती । पत्य त्तानमिति यद्र त्यत्वेनाभिरितं तत्प 
दात्मकरमू् । पदेव सोम्पेति प्रकृत्य तत्पत्यपिति श्रुतात् । पत्वं चाऽऽकाशेऽनुग- 
च्याकाशोऽसीलेवं मात्तमानत्वात् । मायात्वं नामाऽऽर्यरूपतलनम् । देन्द्रनालि. 

केन गृहपर्वतादी नि सत्नि मायैवैपेति रकै्यवहियमाणतवात् । यथा निरिष् 
कास्यधनस्पे द्षणे माप्तपानो विशाख आकाशप्रतिविम्न साश्वथैरूपस्तथा निरि 
सलज्ञानानन्ताननैकरते नषटण्यततमानितस्याऽऽकाश्चप्य प्रतिमा याश्र्मरपः । मषा 

हादिनिगरणमैनद् जां टिकम्यतिरेकेण केनापि कर्ुमशक्यत्यादितरैरोश्वैमित्युच्यते । 
एवपीश्वरेण नि्िता आकाशयास्वाद्यो जेतेन केनापि निमदुमरक्यत्वादायर्र्पा 
तयुच्यनो । त्ररिदमाशरवेरूपत्वं मा्ांशः । यत्तु वस्तूनामवकाशथदानयोपयस्पः 

सोऽयनाफाशभागः । एव चास्तयव्यैरूममवकाशपदमिलयेवं तह्यंशमायाशाम्यामतु- 
मते काशः प्रतिमापते 1 सत च शब्द्गुणकः। गिरिगुहादौ चः प्रतिध्वनिः पोऽयमा- 

काशपमयेतरयेन प्रतीयमानत्वादाकाशामुण इत्युच्यते । यथोक्तशब्दमात्रगुणकप्याव- 
क्ाशप्रदस्याऽऽकाश्षस्य सर्मने कमक्वङृरपविव तु मायाविरशिष्य मरघ्णः | आक्र 

स्रक्ष्यामीयेवविपेच्छा काम इत्युच्यते । पथोक्तखर्म आकारो निप्पयतानिषयेवं" 
विधा माचना स्कस्प इत्युच्यते 1 चदमणो मनोराहियेन मनोवततिरूपाया मावनाया 
अमवेऽप्यंसिन्तद्ाक्तिर्पमायैव कामपतकरभाद्यवृततद्वयाकारेण विक्रियत इति । 

द्दिपरहितप्याप्यचिन्त्यशक्तिमदातपर्वव्यधहारः धरषते--"जपाणिपादो जषनो 

अहीता पदयव्यचकषः स॒ शृणोलकर्णः" इति । पूृावनु्टितानि सक्ागिकर्माणि 
पू्मपकानि प्रख्यकटे गााविरिष्टे चदनि स्थिता शनैः पच्यन्ते ॥ पकेपु करम 
तत्कखमोगदानाय जगत्पृनति । ४ 

१ग, घ. कल्प्यते! रग. सा वाऽन" | ३क.ख. द. "विषस्य । ४ ध. श्जाटव्यतिरि. 
किन ढे । ५ ग, "हिरिेन के" ! ६ घ. नेच्छ" । 



{भपा०८अत्०२} कृष्णयजवदीयं पैत्तिरीयारण्यकम् ! ५६७ 

तरच्छरैवागम्ारसंमदस्पायां तवभकाशिकायाुकतम्-- 
प्तरि चितानां निसिकानां प्राणिनां परभुः कृपया 1 
कुरे महार्थप्दतिमेतेपामेव विश्रान्ते । 
कर्मषिपाचनदेतोः ्ुदयया पुनरपीह परमेशः । 
सृष्ट विपाय तेषां कर्म विपाचयति देद्ताम्,› इति 1 

अतः आ्ाणिकमपरिपाकवशात्यस्मेश्वरस्य तिदस छएम्यपदार्तृष्टिगोमरपकल्- 
शमोपनायते । तदीयेच्छततकरपावयुषव्य सष्टव्यपदारमोऽपि तथेवोत्षदयते । अतं एव पर्- 
मात्ममरकरणे~- सत्यकामः सल्यपकच्पः इ्या्नतम् । एवं सत्यु्तरोत्तरपदार्थौ- 

न्मथा यथाऽतौ पेकद्पयति तया तथा ते स्वऽप्युतयन्ते । प्रषमं पूेनाऽभ्कारे- 
नेोपदिता्मायाविदिरव्रस्मणो वायुः संभूतः । मायाव्रहमणोः पर्पाधारणकारणत्वा- 

सदुपामिमूतस्याऽऽकाशस्य वायुं भ्प्तापारणरक्षणां भल्य्त्निमपे््याऽऽकाशाद्ायु- 
सित्याप्नातम् । तस्य यो बयेंभः सपक्षः स चदुप्णाशतीतर्ूपः । आकाशस्यावकारा- 

परदानवद्हनं वायोः छत्यम् ] कारणधमीश्च तस्मिन्वायावनुगच्छनि । अलि वायुर 
सभिधीयमानं सत्य बहधरैः 1 वस्यन्तरष्वदएयेनाऽऽभ्र्यलमे यो वायौ खपाः 
सोऽयै मायावी । समुद्रतीरादौ प्ररतो वधयोर्थो घोषः सोऽय शव्द गकाशधर्ैः | 
एवं वायोरप्रिरिलादौ योजनीयम् । माघ्ररूपम्नयुणः ] प्रकाशनमभमेः कार्यम् । 
तघ्राप्य्नेः प्ररे बहापर्मः ! इृतरपर्वनसतुकिखशषणतेनाऽऽर्यकरत्वं मायाधर्मः । ज्वल 
तओर्पोऽयं सुगुभूभितिशव्दः पोऽयमाकाशधरमः । य्तप्णः स्पशः सोऽयं वायुः । 
तवर शाव्दष्पोयोराकाशवायुनिष्टशब्दािवैलतण्यं सा्माने यद्रसि तदप्पायेहेतु- 
त्वन्मायपयुक्तमेव । यथोक्तद्पेरपः संशयाः । पां मधुरो तिरोपुणः | 

कारणमी तत्रातुगच्छन्ति 1 आपः सन्ति । ताग्चतदविक्षणन द्वतेनाऽऽभर्य- 
सूपाः । परपाणबहुनदै रवाह इुलुुलित्थेषं शव्दः शरूयते । स्पशः शीतलः । रूपं 
शतम् । तारशोभ्योऽद्धघः पृथिवी संभूता । गन्यसतस्या विशेषगुणः । असि 
एभिवी । स्ना च काडिन्येनेतरविलक्षणेनाऽऽशर्ध्या । त्यां च मूतद्रन्धसंयोगेन कदगटे- 
स्यवदाव्दः शूयते । सपशः कठिनः। ससं नीपीतादयनेकविधम् । रपो मधुरादिलकषणः । 

एत्व पञ्चभूतषिषेके संगरह्योकम्-- 
भ्दसक स्परसो मन्यो भूतगुणा इमे । 
एकद्वित्िचतुप्पश्च गुणा व्योमादिपु कमात् ॥ 
परतिष्वनिपियच्छन्दो वायौ बोपीति शब्दनम् 1 
अनुष्णाशीत कदी युमूभपुष्वनिः ॥ 

.१ क. "ुस्मृल ॥ 



द८ शरीभर्सायणाचा्यिरधितमाप्वतमेवम्-- (रपा०८अत्०९] 

उष्णः सपक्षः प्रमा स्यं जरे बुखुवरटध्वनिः । 
| दतः स्रीः दरह्र्वं रमो मुरयवीरितम् ॥ 

भूम कटकराशब्दः स्पशः कठिन ईयते । 
मौटादविकं च मूल्यं मधुराम्डादिको रसः ॥ 
पुरभीतश्यन्धौ दवौ गुणाः प्म्पम्विविताः' इति । 

इत्थमाकाशादि्मिन्यन्ताना पञ्चमूतानं ुिक्च्छ } सो पध्यतपुलपा गरीतिकासेफं 
स॒टिकथनेन मिरिनदीमुदरारिृत्लमेतिकटिरुपरकष्यते ! यचपि मियुनजन्याः प्शवा- 
दिदिह्ाः स्वैऽप्यत्मयास्तथाऽपि महुष्यदेहस्य ज्ञानक प्रीथिकारित्वेन भराषान्यममिपरेय 
तेषु पुरषयषटिर्ाभिहिता । तच प्राघान्पमैतरेयके सरणं प्रतीयते--^ पुरुप त्येवाऽऽ- 
विस्तरपात्मा सर हि प्रक्नानेन संपत विज्ञातं यदति वित्ञापं प्रश्यति वेर श्वसनं 

येद ठोकारोकौ मर््यनारतमेप्पच्ये तंपन्नोऽयेतरेषां प्दूनामशनायापिपाते एवा- 
भिवित्तानं न विज्ञातं वद्न्वि न विज्ञाते परयन्ति न दिद्ुः शतनं न लोकालेकौ " 
इति । तस्या आक्रादादिपुरपान्ताया मृतभीतिकषेः खयरुपादानस्सा स्वाधरये नह 
ष्यपि भकृतित्वमापादयन्ती या माया त्याः स्वमावविकेथ उत्तरतापनीये पिश्यष्टमा- 
प्रातः“ माया च तमोरूपाऽनुमूतेररेतजैडं पोहातकमनन्त तुच्छमिदं पम 
स्यास्य व्य्चका नित्यं नित्यनिधत्ताऽपि मूरैततमैव दृ्टाऽ्य सत्वमप्र्यं च दीयति 
सनिद्धतवाप्िद्धत्वाभ्यां स्वतश्नास्वतचतेन " इति । 

अस्याः शुतेरमिप्रायधिग्रदीपे प्रपथिततः-- 

समाया चेयं तमोरूपा तापनीये तदरीरणति । 
सनुभूतिलित्र मान प्रत्र धति स्वयम् ॥ 

जं मोहास्पङं तचचेत्यनुमाषयति श्रुः । 

आयाट्गोपं स्पष्टत्वादनन्तयं त्स्य प्ाऽनरवीत् ॥ 
अचिद्रात्मथयादीनां यत्स्वस्ये जटं ददे तत् 

यपर कुण्ठी मेदूमद्धिः प्न मोह इति द्धीकिका; ॥ 
इत्यं येकिकद्येतततैरप्यत्मूयते ! 

“ गुखिदि्टवा त्वनिर्वाच्यं ना्दापीदिति श्रतेः ॥ 
नारृद्रापरीद्धिमातत्वननो पदाती #वायनात् | 
विद्यादृएधा शतं तुच्छं तस्य निदनिपृत्तिनः ॥ 

= वेद नानाऽस्ति दचनेति्रत्य निवेषादि्यं, 

१२.घ्, -हनापिः 4 र ग, -सपस्या ! ३ य, "नवमो" 



पार <मत} कृष्णयलुर्वेदीयं वैत्तिरीयारण्यकम् 1 ९६९ 

सुच्छाऽनिरैचनीय। च वासतकषी चेत्यत परिषा ॥ 
क्तेया माया पिभिवेषिः श्रौतवीकिकटीकिकिः ॥ ̀ 
अस्य प्र्वमप्तस च जगतो दर्यत्यत्तौ | 
परसारणाचच पंकोचायथा चित्रपटस्तथा | 
अस्वतन्त्रा हि माया स्याद्प्रतंतिरविना चितिम् । 

स्वतच्त्राऽपि तथेव स्यादस्धस्थान्ययाकृतेः ॥ 
कूटया भात्मानं जगच्ेन कशेति सरा । 
तिदरामाप्तघठस्येण जीवेशावपि निमे ॥ 
टस्पगनुपदरत्य करोति जगदादिकम् ॥ 
दुभेधैतविधायिन्यां मायायां का चमक्कृतिः ॥ 
दवषत्वमुदके वहावीप्ण्यं काठिन्यमदमनि । 
मायायां दुर्वे च छतः पिष्यति नए्यतः ॥ 
नं वेति भानं खोको -यावत्तावथमकछृतिग् ॥ 

धत्ते मनति पशाज्ञ मायैपेतयुपशाम्पति । 
श्रप्रन्ति हि चोयानि नगदधसतृत्ववादिपु । 
न चोदनीयं मायायां तस्यां चेयैकरूपतः । 
चीयेऽपरि यद्ध चोयं स्यात्त्र्ोये चोदयते मथा । 
परिहायं ततशओयं न पुनः प्रतिचोयताम् 1 

किसिमेक्चरोरया माययाननोयरूपतः । 
जन्वेष्यः परिहारोऽस्या बुद्धिमदधिः प्रयत्ननः 1 

पाया्वमेव निश्ेयमिति नेत्त निश्चिनु । 
छकीपद्धमायाया ट्ष यत्तदकषयताम1 

~ म निरूपयितुं शक्या विष्टं मप्नते च या । 

सा पयितीन््रनालाद्तौ लेकः सृप्रतरिदिरे । 
स्पष्ठं भाति नगचेदशकयं तनिरुमणम् 1 
मायापगरं जगत्त्मादीक्षस्वापक्षपाततः । 

निसूपयितुपरारन्पे निदिदैरपि पण्डितैः । 
जन्ञानं पुरतस्तेषां भाति कक्ष्या कापुचित् 1 
देदेन्दियादयो मावा वी्येणोत्पादिताः कथम् । 
कथ वा तन्न यैतन्यभिन्युक्ते ते किमुचरम् } 

॥ 

> ह २, व्यु" \ २ ख. रस्या" 



५७९ अमत्सायणाचारयविरचितमाप्यसमेतपू-- [मप०८अनु०२] 

वीर्स्थेव खमावशवेत्कयं तद्विदितं त्वया 1 
अन्वयव्यतिरेकौ यौ भप्नौ तै व्यर्थवीर्यतः । 
न जानामि किणप्येवदित्यन्ते शरणं तव । 
अत एव महान्तोऽस्य प्रवदन्पीन्दजालत्ताम् 1 

एतस्मात्किमिवेन््न्लमपरं यद्रमवा्प्थिते 
रेत्ेतति इस्तमस्तकपदप्रोदूतनानादूनुरम् । 

पर्यायेण शिष्ुत्ववीवनमरविपेरकषवृतं 
पदयत्यत्ति णोति जिघ्रति त्तथा गच्छत्यथा$ऽगच्छति । 
देहवदवरपानादौ एवि विलोक्यताम् ! 
क्रे धानाः कुत्र वा वृक्षरस्माम्मायेति निशिनु 1 
निश्कावभिमानं ये दधते ताररिकादयः । 
दर्षपिश्रादिभिलते तु खण्डनादौ सुशिक्िवः 1 4 

अचिन्ाः स्ट ये भावा न तां्तकेण योजमेत् । 
अचिन्त्यरचनार्पं मगप्राऽपि जगत्लहू । 
अचिन्त्यरचनाशक्तिभीनं मायेति निशित । 
मायाबोने तदनेकं सुपुपतावनुमूयते'' ईति । 

ईदष्यायािषटानलेन मायी महेधते यः घ व्ेताश्वतरैरान्नातः । तस्य सैषटूवं त 
ए्षाऽऽमनन्ि--"“जप्मान्मायी मनते विश्वमेतक्िशन्यो मायया संनिरुद्धः" इति } 

सृषटिप्रपोभने मतपेदा माण्टूकंयशातायामान्नायन्ते-- 
(विमूविप्रतवे त्वन्ये मन्यन्ते पृषटिचिनतेकाः । 
स्यभायापस्येति मृषटस्यर्विकदिपता । 
दृच्छामात्रं मोः सृष्टिरिति गृिषिनिश्धिता 1 
कालात्प्सूति सूतानां मन्यन्ते कारचिन्तकाः । 
मोगा शृषटरितयन्ये छडा्भमिति चापे । 
देवस्यैष स्वमावोऽयमाएकामस्य फा शटा" इतति 1 

यः प्प्मो जगदुलत्तिः पषयप्ीधपस्य वपिमूतिम्तत्कटना्मीरः पएरनीेकं 
मतम् । यथा स्लस विचारमन्तरेणावस्मादृत्पयते तद्वदिति द्वितीयं मतम् । इन्द्रनाल- 
स्पा माया चया ठकि नमत्काररूमा तथा चमत्दारद्ीनार्धमिति तृतीय मनम् 1 
यथा सत्ति बहु मक्यमोय्येषु कथि्किचिच्छी कतेतीत्यत्र तरिच्छव नियामिका 
तद्वदिति चर्यं मनम् । यथा वतन्तायृतूटिद्नानि पृष्पोदधमादीनि काटविरोषावी- 

> ध. ध्वाावलोः ८ २अ.स.घ.द. णयोः ३.८. र तद्र । 



सितोग<जदुनर] = रष्ममजदीपे तिरी फरण । ` ५१ 
नानि तद्वदिति पथमं मतम् । यथा कृपिवाणिज्याद्धिकं स्वमोगाधं क्रिये तद्वदिति 

पृष्ठं मदन् । यथाऽकष्रूतादिके ऋदय तद्वदिति सप्तमं मतव । यथा अघठतत्वस्य 
सश्चिदानन्दैकरसत्वं स्वमवस्तय्ा सायाविशिस्य पृषटिस्यितिहाराः चमावमूता अत 

निष्हस्य प्रयोजनविशेषो न केद्पनीय इले मतम् । एतदेव पिदधन्तरदध्यम् 1 
नद् कर्ण्येव स्वखर्धानाय प्राणिहातुतपादयन्त किमनेनेधरेगेति तेन । ईर 
एवे फवदतिति तृतीयाध्यायस्य दितीयपादे* चिन्तितत्वात् | 

फम् पदं यद्वा कमौराभिति ईरः \ 
अपूषवा्तष्ारा करैः फल्दतूता ॥ 
अचेतनात्कलसतेः शाद्मीयासूनतेष्वरात् । 
कालान्तरे शलेलतेैूपरिकिलन ॥ 

, अैगक्तविनारिनोऽपि कर्णोऽमूव्ययपानिन काटामारमाविष्खद्तपतमवादीशव 
कल्पे गौरवमिति परति वूमः--गनेतनस्य कर्मणोऽमूरवस्थ तारतम्येन प्रतिनियतफठे 
दातं न प्ाम्वमन्ि । के पेवादिक्नियायामनेदनायां तदद्नात्ततः सेवितरागव- 
सपूमितिश्वरालदपतिदिरमधेया 1 न न फद्पनानैर्वं शासपिद्धेनेधरस्याकस्पनी- 

यरवत् \ ̂  एप सेव सपु कर्मं कारयति तै यमेभ्यो छोकेम्प उकनि्गीफ़े । एष उ 
एवाप्तायु करम कारयति ते यपघो निनीपते' दति भरुतिरीश्रस्यैव धमीधर्मयोः 
फखदतवं तत्कारपितृत्ै तामिद्रपाति } सति चेश्वरस्य प्राभाणिक्स्ये तत्रैव प्रद्यु 
ताक्तस्यपूर््य कल्पने गौरवं भवेत् । त्मत्कर्मभिरारापित ईश्वरः फ्यावा " 1 

तस्पेशवरस्योभयविचकारणलं परयमाध्वायस्य चतुधैपादे* भिन्तितम्-- 
शनिमित्तमेव बच स्यादुपदानं च केक्षणत् 1 
ल्यटवज्निनितं तत्नोषादानं मृदादिवत् ॥ 
बहु स्पामिलयुपादानपयोऽपि श्रुत ईतितुः । 
पकयुध्या पर्धोश्च तसद्तेमपारमकम् ॥ 

मयाकरारणतवप्रतिषादफानि पवोणि वाकपानि विषयः । तेतर | ब्रह्म निमित्त 
कारणमेषोतोपादानकाए्णमरी ति संदेहे निमित्तकारणमेवेति तावताम् 1 कुतः । 
पपै पृज्यकासै विषयपर्यालोचनश्रनणात् ) पर्थाछेननं च निमित्तकारणमेवेति भति 
शूमः---पतदेक्षत बह स्यां परनायेय दकिहुव प्रकपुणोतपसपा बहुभाषः श्रूयते \ तत 

# फलमत उपयत्तेः--अन ३ पार २ सन < सू= ३८१ + पक्ृयिश्च भविज्ञाद्णन्तानुपरो- 
ात्--भ १ परार जअन ७घ्रू* २३) 

१ख. अनुश्तदवि" 



५७२ श्ीपत्सावणाचार्यविरावितमाप्यसमेतमरू- (पा <मतु०र] 

उपषदानत्वमप्यल्ति । रिच येनाशु श्रतं मवतीद्यादिना बहष्येकस्मिज्शुते सलयश्चुत- 
मपि नगस्ूतमेव भवतीति प्रतिपादयत । तदेतदेक्रविक्ञानेन प्तैविन्तानम् ।, तच नष्मणः 

पीपादानते प्ति व्रबव्यलिरेकेण फार्यामावहुषादथितु सुशकम् । केवठरिषिचते 
तु सवषु कथिपु बकषव्यतिरिकतषु सत्तु कथे नानैकविज्ञनेन सर्ववितानं धतिैयेत । 
तस्मादुपमविघकारणं ब्रह्म " 1 

तप्योमयनिधकारणत्व्य प्रतिक वेदान्तप्तपनवयः शुतयन्ताकिपवाद्परिहारेण 
तत्रैव^ समधितः-- ४ 

भप्मन्ययो जग्योनौ न युक्तो युज्यतेऽथ वा । 
न युक्तो वेदवाक्य परस्परविोतः ॥ 
सर्म्तमतिवादेऽपि नापती स्रष्टरि युञ्यते । 
सभ्याकृतमपत्ोक्तं युक्तोऽपतौ कारणे ततः" इति ॥ 

योऽयं बेदन्तानां पतमन्वयो जगत्कारणनिपयः सरभिचिभिः पद्वैः प्रतिमादिततसल- 
माक्षिप्य समाघातुमयमारस्मः 1 न युक्तोऽयं समन्वय इति तावसमाप्तम् । कुतः । 
येदानेषु महो विरोध्रणतः 1 परामाण्यस्यव दुःपपदेतवात् । तथा दि--“ आत्मन् 
जाकाशः सृषूतः " इति तैचिरीयके पिषदादौसरति चषटवे धष } प्न्दोषे-~ 
^तत्तेनोऽपूनते १ इति तेमभादीन्धति । देतरेवङ्--“ प्र इमालीकोनमृनत » इति 
एोकान््ति । पुण्दके-“ एस्मालागदे प्राणः ” इति प्राणादीति । न गेषं 
यार्यदररेणैव पिरोषः क्रतु कारणष्ठस्योपन्यातिऽपि 1 “ सेव सोभ्येदमप्र अपतत् 
इति छान्दोग्ये पदरूपत्व कारणप्यावगम्यो, । तैत्तिरीयदे वु--५ भद्रा दमम 

भपरीत् " एतयपदरूपत्वम् । पेतरेयके न-“ आत्मा वा दृद्मेक एवाम्र आपतीत् » 
इत्यार्मरूपत्वम् । अतो तिगरेषान्न युक्तः समन्वय एति प्रति वूपरः--मधतु नाम 
ज्ये तियदादिपु तकम न विषादः ¡ वियदायमतात्पमरविप्रयस्वाद्ि्ीष- 

चहबोभायिवं तद्पन्यात्रः । तात्र््िपये तु जगत्तरटरि वह्मणि न कारि विषा 

दोऽल्ति । कमितच्छन्देनोकतस्य वद्यणोऽन्यघ्र समीव्वरूषत्विवसषपाऽऽत्मरा- 
ददेनाभिषानात् | यस्छप्च्छन्देनाभिषानं तद्व्याछृताभिप्ायम् 1 न त्वलन्ता्त्वा- 

` भिप्रायम्, । “ फयमप्ततः स्धयेत ” इति शरुखन्तेरे बापतत्कारणतनिपेषात् ॥ ` 
सष्सदरेकवाक्यत्तायाः पुप्रपदत्वायुक्तो नगक प्मन्वयः 1 

# करप्त्वेत चाऽकादिषु यथा न्यपदिथेख.--भन 9 पार जयन ० ४४१ 

न ग. "वादने १ द 



पा <अन०द] दृप्णयञुर्दीयं तैतनिरीयारण्यकम् |, . . ५७१ 

तवं पृतरषि परमाण्यादिकारणाना परोतत्वनिरावरणेन प्र एव कसमापतः-- 

"अप्वा हेतुत्वे धरे क्षण एव वा ! 
य्पानादिदृटान्ताद्वदविरपि तच्छरतम् ॥ 
शूल्याणादिषकवुचय सर्धि युन्ये ! 
सरपण्यपि धानाया्नते दीद कारणम् ॥ 

यद्रो वपवः | ततर किं ब्यण सव परमाणुूलयाद्ीनामपि कविसगत्कापणसवं 

श्रुतमति \ अपवा पत्र बरपतण एव कारणत परतिनियतमिति कषपः । सण्वदि- 
रपि कारणत युतम् । कुतः । वथागेदिद्ानतश्चवणात् 1 तथा टि--छान्दोग्यै 

पठाध्ययि वके अ्र्युपदिराहुदा करकः पृक्षे स्यूरस्य जगतोऽन्तमां प्रतिप 
एथिुं महरक्षमितिनि वररीनानि इान्ततवेनोदाजहार । अतस्तदा पमा" 
णयो दष्ठ॑न्तिकतेन शरुता भवन्ति । शून्यस्य च--“अपद्रा ददमग्र गापोत) इति 

पक्षादिव. कारणत श्रुतम् । “ललमावमेकरे कवयो वदन्ति काठ पथारन्ये" इति 
समाककदपहौ श्रुतौ । तस्मतिरमाण्वादीनामपरि श्रौतं कारणत्वमिति प्रति 

--एकपित्तनेन पर्वतान सूर्यादिषु नोपष्यते । शूटपादिभिएजन्यस्य 
तरह्मणः शृट्पादि्तानेनात्ततत्वात्। घानादिदशम्तत्तु ब्रघषणोऽपीन्दियागम्यतपा। सूम 
तवादुपपयते । अप्च्छव्दप्प नामर्ूपराहिव्यमिप्राययतुर्याधिकरणे बरत । स्वमा- 
यकाछपक्ौ घु पूव॑प्षयेन शरत्योपन्यस्ती । ताद्ररैव श्रूलमिहितं जगत्कारणं न पर् 
माण्वादीत्ि सिद्धम् + 1 

त्य प्तमन्धपत्य सविदिरोपरफविरोषौ द्वितीयाध्यायस्य मथमपादेः त्यो. 
दृराभिकाः परिदती । तत सेग्रहकारः +मयमातरिकरणमाए्वपति-- 

"(तस्यस्मृल्याऽस्ि संकोचो न वा वेदपतमन्वये 1 
भभ वेदः प्तवकाशः सेकोच्योऽनवकाराया ॥ 
भर्तशुतिपूलामिर््वादिसयुतिमिः सृतिः 1 
अमूढ काग बाध्या न पेकोचोऽनय। ततः ॥ 

आस्िन्पदि सपरैणधिकरणेपु पूर्वीध्यवोक्तः समन्वयो विषयः । तत्रासित्तभिकरे 
ैदिकस्य स्मन्वयप्य सांख्यष्लाञभितंकोनोऽलि न वेति संशयः । संकोचोऽस्ती- 
ति तावस्हम् । युतः ! सां ख्यस्पृतेरनवकाशतवेन प्रवटतात् 1 सांस्यस्पृर्तिहि 

% एतेन स्वे व्याख्यातः च्यात्याा -अ० 9 प्रा जलेन < रू० २८1 + स्द्रयनवका- 
शदोन्रसह ६ति चेश्ान्यस्मृयनयकाशदोपमहद्रात्--अ= र पा १अ० १२" १ ॥ 

१क्.ग. द. ^ सिदाम्तष्यै" । 



५७ श्रीमत्सत्यणाचायैविरवितभाप्यसमेतम्-- [मपा०८अनु०र] 

वस्तुतत्छनिरूपमणायेव परवृ्ा न त्वनुठेयं धर्म कषिदपि परतिद्यितुम् 1 यदि तलि- 
चवि व्न्य च्यत तदा निरवकाशा स्यात्! पेदप्तु रष्हमणी प्रफिपादयन्रघ्- 
ण्यकरिपरन्माध्यमानोऽपरि यम सावकाशः ! तस््ादेनवकाशयया सत्या साषकाशप्व 
पेदस्य संकोचो युक्त ति प्रति वुमः--सांख्यस्मृल्ा वेदस्य संकोषो त युक्तः । 
कुतः मन्वादिलतिमिर्वहकारणवादिनीमिब पितत्वात् । ध्रवदा हि मन्वादिस्मूतयः ! 

भरलक्षवेदमूलत्वात् । म॑ तु तथा कापिलं स्मृतिः । न हि प्रथानवारणवादिन्या मूढ- 
सूत कचन वेदमुप्जमामहे 1 दद्यमान्येदवादयानां बदापरत्वस्य पू्मव निभीतःवात् 1 
तष्पान् सांख्पस्पृत्या वेदस्य द्कोचो युक्तः | 

कद्धितीयापिद्धरणमारचयति-- 

^पोगस्पलयाऽति सेशोचो न षा योगो दि वैदिकः 
तचक्तानोषयुक्तश्च ततः पेकुच्यते तया ॥ 
प्रमाऽपरि योगे तःस्पीदतातप्य प्ता प्रमा । ¦ 
अविक प्रपानादावपेकोन्तपाऽप्यतः ॥ 

योगस्म्तिः परातञ्जटशनास्रं त्रोकोऽषएटाद्नयोगः प्रतय्वेदेऽप्युपम्यते । व्वेता- 
गपतरादिशातापु योपय प्रपतिततवात् । कषाये पोगस्यक्तानोपमोमी । ददो 
स्वपय। रुयेति योगपराध्यप्य भिरैकाध्यस्य ब्रह्षपाप्तातवाररेतुयधवणान्,। अक्षः 
भरमागमूतं सोगद्ाद्धप् । दष मपानस्यैव जगत्कारणनां यचि । तैप्मादोगस्मृत्पा 
येदस्य संकोष एति प्रति बूमः--जटासयोभे तस्पव्रलत्यमाणनाऽपरि तरी 
पोगम्मृतिरयेदिके प्रधानादौ न प्रमाणं ठ तासपर्धामाषात् । पथा हि--" भभ 

पोगानदापतनम् » इनि प्रतितताय “* योगथिरदरचिनितेषः ” दति सोगस्मैव एतण- 
मुवत्या तमेव कृत्प्यासेण प्ररएयामतिति त्य पो तार्थ 1 मपानादीनि ठन 
धरतिपायनपा प्रनिनतते परि द्ितीपपदि यमनियमादिमापनःरतिषदकर हैमं हेव 
तृं टां सहतु = रिचिपन्पमदात्पास््यन्पतितिमिद्धाति गथानारीति सागटा+ 

तनो न तत्र तात्परयम् । तस्मात पोगम्मृत्या बेदस्प प्रतोषः 1 

+तूतीयापिवःणमारनयति-- 

"रदस्यास्यदण बल्येऽ्य न दाष्थने । 
नव्ये प्म्यनियमान्वा्यकररवन्ननेः ॥ 

कप्त याः पनयुषध- भन द ११ टज ३4 जदिःग्छतद्दष्य सथां 

ख दान्दाद्--सन २९० १यन० ३०८०४ 

मन हु ॥ > म, स्ददल्द + 



{पा ०८मलु*र] ` ङृप्ययदीयं तैतिरीयार्यकम् ! =" ५७९ 

मद्धाद स्गवेऽपि दष्टं वृथिककैशयोः ! 
स्वकरणेन वैषम्यं तकीभाततो न बाधकः ॥ 

अचेतनं जगचेतनद्सणेो न जायते श्रिट्तगतवात्। यचेन विरतं तततपमान्न 
जायेते ] यथा गोमैहिषोव्यनेन तकण समन्वयो बाध्यत इति प्राते वूमः-ये ये 

कार्यकारणे ते ते प्तठ्तगे इत्यप्या व्यति्व्िककेशयेव्येभिचारो दयते । जमे- 
तनाद्गोमयादरदृश्चिकस्य चेनस्थोत्ैशरेतनाच दएरुपाददेतनानां केशानापुत्पधमान- 
स्यात् । अतो वेदनियेकषः शरुप्कर्ते न कुत्रापि प्रतितिष्ठति ! 

तदृक्तमाचरपः- ट । 
"यत्रेनाुमितोऽप्यर्ः पुदाटैरतुमातृमिः । 

# अभिगुक्ततरिरन्धेरन्यंथवो पपाते” इति ॥ 
त्मादाम।पत्वािरक्षण्यहेतुम बाधकः? । 
कचदुभीपिकरणमारनयति-- 

“'माधोऽक्ति परमाण्वादिमनो वा यत्; परः ! 
स्यूनतन्तुभिरारन्धो दष्टोऽतो बाध्यते मतैः ॥ 
रिष्टष्टाऽपि प्मृतिष्तयक्ता रिष्टतयक्तं मते किपु 
नकर्बाधो विरते तु म्युनत्वत्रितो न हि ॥ 

सांख्ययोगसतिम्या तदीयतरकेण च बाधो माऽस् नापर ¡ कणादयुद्धादिषम- 
तिभित्तदीयतरकेण न प्तमन्वयो बाध्यताम् } कणादो हि परमर्षिः परमाणूनां नग~ 
त्कारणत्वं स्मरति स्म, तकं त तस्मिं प्रोवाच । विमतं दुकादिकं स्वन्यूनपरिमा- 
णेनाऽऽगन्यम् । कारद्रन्यत्वात् । यथा तेनतुभिः पट इति ! बुद्धश्च भगवतो विष्णो- 
श्वतारः 1 पत नामावं जगद्धेतुं सणएति स्म, तकं च तदहुदूमाह । विमतं मावस्मं 
जगदभावपुरःप्रं मावरूपत्वाद्यणा दुपुतिपुरःस्रः खम्रपपशच इति । तम्माततिः भवः 

कणादादिमर्गीध इति परतर त्मः--यदा वैदिकश्िरोमणिमिः पुराणकर्वभिलत ततवर 
पपद्गादृदादता भञ्तिपुरूपादिप्रतिपादिका सांखूपयोगसयृतिरगत्कारणविपये दौै- 
ष्येन परित्यक्ता तद्रा मिहः शि्रपक्षितानां कणादादि मतानां दौ्यमिति किन 

वक्तव्यम्। न खलु नाहपामादिषु पु्ाणेषु किरि प्ङ्गाद्यणुकादिभकरियोदाहना ॥ 
भ्र्युत---५ रैतुकाम्बेकवृततीशच वाशनात्रेणापि ना्येत् ५ इति बहुशो निन्दोपटम्यते 
यतु न्यूनारप्यत्वनियम उच्छो नाप्त विवर्तवदिऽन्ञि 1 दूरस्यपवता्रत्पतैहचनिसे- 

कै एोन शिष्टापरि्ह्य अपि व्यारयातक--अर पार ५ अन ४यु* १२ 

१. "लिः । अनित । स. ्तेसतेः। ष. न्दत 1 सस. भ्यति॥ 



दण प्रीपत्सापणाचार्पतरिरयित्तमाप्यसमेतप््-- [परष०८अब् ०२} 

रेत्यलद्मीयरमष्य जन्यमानत्वात् ¡ यदप्यमवपुरम्तरयानुमानं तत्रापि पराध्यकिकरे 
इृ्टान्तः । पुपुतीरयस्यातयेनावस्याकत आत्मनः पदटूपप्याङ्गौकरणीयतसे सति सखप्रस्य 
भावपुररतवत् । तस्मदिौरमतैनीलि बषः" । 
* भपश्चमापिकरणमास्वयतति- 

"जतै काम्यते मो वा मोकृमौगधकरमेदतः । 
प्रत्क्षारिपरम्तिद्धो मेदोऽप्तावन्यमाधकः ॥ 
तसफेनमेदेऽपि पमुद्रामेद् इष्यते । 
मेक्तृमोग्यकिमेदेऽपि बहदं न वध्यते सूति ॥ 

समन्वयेनावगम्यपानग्ैत प्रयक्षादिप्रतिदधेन मोक्तृमोश्यविपिरेन भाष्यत इति चेत् । 

ने । तरह्वादिरपेण भेदस्य प्षुदरूपेणामेदस्य च टषएत्वेन भेदेमिदयेषिरोधामाकत् 1 
मेदमिदनिरोषम्यवहारस्ाऽऽकारभेदेनापि रहितेऽलन्तमेकसिन्नपि वत्तुनि साषकाश- 
स्वात् 1 तष्माद्रलाकारिणद्चैतं मेकतृमोप्याकोरिण दैतेमिलाकारमदाययवयातिद्धौ न 
कोस्परि बाः) 1, 

+पष्ठाधिकरणमास्वयति -- 

"मेदामिदौ तच्चि सो यद्रि वा स्यावहारिकौ 1 
समुद्रादाविव तथोर्वायापविन पाचि) | 
बाधितो श्ुतियुक्तिम्यां तावते व्यातहादिकौ । 
कार्य्य कारणमिदाद्ं मह्य ताच्तिकम् ॥ ॥ 

स्पष्ट पशपूषपस्लौ । “ नेह नानाऽलि किंचन ” इति शुतिरमदे नाधते । युक्तिश्च 
प्स्वरोपमदीत्मकयेभिदामेदयेरिकवराप्तमवदिकरिमश्न््मति द्वित्वापमवात् । यदुक्त 
पषीधिकरण साकारमदद्धिद इति तदप्यपत् । करते यन्तुम्याफारमदस्वापप्रतिपत्ेः } 
मुद्रायै हु टतवादम्बुषगन्यते । न हि दटेऽनुपवशतं नामेति न्यायात् । अन्ामि 
ब्रह्ाफारनगदाकः।रौ दष्टाविति चेन्न । ब्रह्मणः शञासचैक्मयिगम्पसवात् । तसमाच्छरति- 

यक्तिम्यां बाथितत्वाय्यावहारिकौ भेदभिदौ । किं त य्िविति चेददितोतेति श्रमः] 
कार्यस्य कारणान्यतिरेदेण कारणमत्रस्य वस्तुत्वात् { तथा च श्तिरूतिकारिदएानतै 

कारणद्यैव स्ल्यत्व प्रतिपरादयति--“ययः दीम्धेकेन मृििण्डेन सर्व मरना विज्तात 
स्याद्वाचारम्भणं विक्रार नामेयं मृत्तिकेव पत्येव तीम्य म द्विशो मवति" इति 1 

= भोकप्ापततेरविभागरेतत्वाटोकवत्-भ* २५० ५ स= ५ दू" १३॥ + तदुनन्यत्वमा- 
दम्मणशब्डादिभ्यः-<-भ० र पार १अ० प्र् १४ 

९ स, "रस्त" ॥ २ स, "दूवद्ठुरावयम 1 ३ ऋ. ग, ट. पन्ये ! ४, गम्य? 



षा ०८अतु ०२] दृप्णयद्ेदीय पतिरीयारण्यङम् 1 ५७७ 

अप्यायमर्ैः! प्रौढो मृत्पिण्डः कारणं तद्धिकारा घटशरावाद्यः] त्त्र श्द्रप्- 
ज्यद्धददीनि चान्यानि वस्तूनीति त्ाक्षिका मन्यन्ते । तत्र घयदीनां प्रपम्तुत्यनिरा- 
पाय विकारशय्येन शरुतिस्वान्भ्यवह्रति । गृदव्तुनो विकाराः सैस्यौनविशेषा षाद्यो 
म एषग्रपतुमूताः । यया देवदत्तस्य बाल्ययैवनप्याविरादयक्नद्त् । एवं च सति घं 
याकारमतिमापद्शायामवि मुन्मात्रमेव खतच्नं वतु । ततो पृयवगतायां पदादीनां 
यत्तासिके स्वप तभवयतम् । आकप्रविशेषो न ज्ञायत इति चेमा 
ज्ञायतां नाम । तेपामस्तुभूतानामजिनज्सादत्वत् । चुप अतिमाप्नमाना अपि 
विकारा निरूपिताः पन्ते मृद्यतिरेकेण न स्वल्पं िचिठमन्ते । पटोऽये शरागोऽय- 
मिति ाह्नप्पा्यनामपेयमात् उभन्ते । अतो निरवसतुरुतवे पत्युपम्पमानत्वक्ेण 

पिध्यात्वरक्षणेनेपितत्वादप्तत्या विकाराः ! मृत्तिका सु विकारव्यतिरेकेणापि छ्छ्पं 
खभ इति प्ततया 1 तथा ब्रस्ोदेशोऽवगन्तम्यः । व्रसणि पृचिकान्यायस्य नगद 

पयदिन्यायदय श्र योनयिषुं शक्यत्वादिति ॥। तस्माजगतो ब्रहममिदाददतं मक्ष 
तास्ति । एवषिधविवारञून्यानां पुरुपौगामापातद्टा वेदेनाम्युपेतादवितीयव्रघप्र- 
तिपत्तेः पर्य विभिर्तिपत्तेय सद्धाबात्तगुद्रतरङ्न्यायेन मेदानेदौ माप्तमानौ 
व्यावहारिकपिषेति सितम्" 

भपपतमापिकरणमारचयति-- 

“हितादितक्रियादिः स्याततो वाऽहं प्रपडयतः ! 

जीषाहितन्छिया सखापी स्यदेपा न हि युज्यते ॥ 
जवक्तुजीवर्ततारप्तेन नालि मम स्तिः । 
इति पश्यत ईशस्य न दितादितमागिता । 

पोते हि केष्ंनिन्यीबानां से्ारात्ानां कैरणयादिकं हितं निर्िमेति । 
अहितं च नरकहेतुमषर्म नििमीते १ निनिमागथ खस्य जैतिरमेरं सर्वत्ततवा परयति । 
तस्मात्छस्थेव दिताकरणमदितकरणं च प्रसन्येयाताम् 1 पतच न युक्तम् । न हि 
खक परक्षावान्कश्िदमि सव्य हितं न करोत्थदितं वा करेति { तस्माद्धिताकरणादि- 
दोष इति प्रहि बूमः--सजतत्वादीश्रये नीवक्पारस्य तिष्यातवं सखष्य निरहं ग 
पपलयतो न हिताहितमातप्यदपः ॥ 

# इतप्ययष्देशद्धितारूरवादिोपपक्विि-- भ २ पार १००० २१॥ 

पग. स्थति" १ ६. टज ३ क. द. "पाणा माया दट्दृश्य। 
णर 



६७८ श्रीमत्सायणाचाय॑तिरवितयाप्यसमेतमू-- (भिषः०८अतु० र} 

ॐ अषएटमायिक्रणपात्वयति-- 

थन पभय पृष्टिरिका द्वितीयः । 
मानाजनातीयकार्यामां समाज्जन्म न समवि । 

अदिते त्तो नह तच्चाविदयाप्दायवत् 
नानाकारयकर्ं कार्यक्रमोऽविदयास्यशक्तिमिः इति ) 

एकमेवाद्वितीयमिति वसणः वमततनःतीयविनातीयमदैः परन्यत्वगवयभ्यी । 
छष्टव्यानि चाऽऽक्राशवय्यादीनि विचित्रानि । न ह्यविनिते कारणे कार्यस्य विनि- 
घत्वं युक्तम् । अन्ययैकषस्मादपि क्षीराद्िरैयनेकेषिवित्कार्यमतदत् । प्रमश्राऽऽ- 
फाशादीनां शरुावयगम्यते । न च त्य व्यक्त्यापं किचिद्ति 1 तप्मादोेकका- 
यों श्रमेण म्ाद्धितयत्रणो न सेभवतीति प्रपि वृशः--यद्यपि तत्वतो व्रा 
दतं तथाऽप्यविस्तहयिपेतमिति शुतियुक्यनुमरएयगम्यते 1 पमाया वृ भरकतरं का 
न्मायिनं तु महेश्वरम्" इति श्रुतिः । मयिवाधिद्या । उभयेोपप्यनिवेचनीषरततगस्यै- 

कत्वात् | न च मायाद्भौक्रि देतापत्तिरीसयष् द्वितीयस्यामावात् ! अद एकमपि 
ज्नापिाप्रहायवशालाना दाकर मविप्यति | न च कायिम उथवस्यापकामाषः 1 
अविद्याणतानां शक्तिषिशेपाणा व्यवप्यापङ्रतवात् । तप्माददितीयाद्रस्णो मानाका- 

यणा परमेण पृष्टः तुभवति। 
क नवमापिकरणपाप्वयति- 

न युक्तो युज्यते शाडप्य पृषिणामो न युज्यते 1 
कात्ल्योद्रदयानित्यतापिरंशा्पायेयव भवेत् | 
मायापिकदुरूपतवं 7 का्या्ापि मागतः ! 
युक्तोऽमद्यदस्यापि परिपामोऽत्र मापिकरः। 

आरम्पणाधिकरणे ( ० पज २-१-९६ )--कार्यदारणयोरमेदः पतिपतिः 1 

सततौ न पैरेरिदादिवधमवादेो रद्यकमदिनोऽपिमतः ) तमन्लोरदमिन्यनिम प्रहि 
णामोऽम्युषमन्तव्यः । तत्र कि द्म कायन परिणमत उीर्देदोन 1 ना$ऽपः। 
अश्चैपपल्णिति ब्रह्मणः सीएवदनित्यवपद्रमन् । द्वितये सावयप्तव्रसप्रः | तषा 

प्रिमाम ३ प्रति दूनः “दो मायामिः पुदन्ख दथ दनि दने भायाश- 
, किभिर्गद्रपलवं परिणामे न स्वपो वाल्य: 1 तेन शरवदेत्यतोनविकरनः। 
तेष्मादुज्यने परिणामः+ 1 

ॐ उपमेद्यरदरनकेत नेर क्षोग्दद्वि--अन यायन् शू» २४१ + न्वः 

निग रपक्त्व्यस 



प्रिपा०्€अनु०र्] रृप्णयजुरदीयं सैत्तिरीयारण्यकपर् । ५७९ 

भैः दशमाभिकरणमारचयत्ति- 

धनाशरीरस्य मायाऽत्ति यद्वि वाऽत्ति न विते । 
येहि मायाविनो लेके ते स्वैऽपि शरीरिणः ॥ 
याह्लेतमृते यद्वन्मायया कायैकारिता । 
चतेऽपि देहं मधिवं व्रलण्यस्तु प्रमाणतः ॥ 

छोके मायानिनकनदनाटिकामं पशरीरत्वदश्चनादशरीरस्य व्रणो न माया पभ. 
यदीति प्रति तूमः--गृददिनिमीतूृणां खव्यतिरि्तमुदस्वृणादिवाह्यपाथनस्तपि्त्य- 
दशनेऽपयैद्रनाठिकस्य बाष्य्ताधननेखेक्षयेण यथौ गृहादिनिरमतृत्वं तथा दौकिक- 
भायाविनः शरीरप्तपकषलदरीनेऽपि ब्रदणे। मया्िद्धय्यं वदपेका मा शत्। अथो- 
च्येत | रेनद्रनदिकस्य वादा्ताघनतरपेषयेण निमिते प्रलक्षप्रमाणमस्तीति । तई 
णोऽपि शोरैरपेहयेण मायापद्धवि «मायिने तु महेश्वरम् " इति शुदि 
प्रगाणाप्ु"" | 

कएकादक्षाधिकरणमारंचयति-- 

“ृपतोऽललषठाऽथ वा लटा न सरष्टा फटवाज्यने | 

अतृष्तिः स्याद्यच्छायामुन्मननरतृस्यता ॥ 
ऊीलाश्वातवृभानेष्ठा अनुदिद्य फष्ठं यतः 1 

८ अनुन्मततिरच्यन्ते तस्मातृपस्वमा पेत्?" इति ॥ 
“५ आनन्दो नह्न ? इति शास्ाति्यतृततः परमेवरः । तादशस्य पृषिविपियायामि- 

च्छयामम्मुपगम्धमानायो निदयतृति्यीहन्येत । अनम्युपगम्यमानायामदद्धपू्विकां 
सृष्टिं पररचयत उन्म्तनरतुस्यता प्रप्त्येतेति भ्रति ब्रूमः--दुद्धिमद्धिरेव राजादिभि* 
रनतरेण प्रपोगनं रषा मृगयादिपृत्तिः क्रियेते 1 श्वापोच्छवापनम्यवहारसतु प्रथ 
जनीनः 1 व्यभचेष्टाश्. वाछकैः त्ियमाणा बहशो दरयनते । तद्वनित्यतृपोऽीश्वरः 
प्रयोजनमन्तेणाप्यनून्मचः प्रक्ष जमत्सृनतु" 1 

द्वादशापिकरणमारचयति-- 

भवैपम्यायापतेन्नो बा सुदुः दृभेदतः } 
सूनन्पिपम ईशः स्याति्पणयोपतरन् ॥ 

% सवेपिता च तासैनयत्-अ० २ पा अ= १= ० ३०॥ + न प्रयोन्ननवल्वाव-~ 
म०२पा० अ ३१य्० ३२१ + ैस्यनपृष्ये न खपेदतवासतया हि दोयति-अ० २ 
पा १अ० १२१० द $ 

१ क. रा.ग. ड. नां यतद" ! ३ य्. "था सृदादि' ॥ ३" य अधोच्यते ॥ 



५.८० अपत्सायणाचायेविरवितपाप्यसमेतम्-- [भपा०८अनु ६] 

्राणयतुषठितकरमादिमपष्षयेशः भरति 1 । 
नातो वैमम्यौर्षय सेपरारस्तु न चाऽऽदिमान्” इति । 

ईश्वरे देवादीनत्यन्तपुलिनः भूनति पृश्ादीनलन्तदुःसिनो नुप्याश्च मध्यमनिवं 
तारतभ्येन पुरुपविशेषेषु पुखदःदे पृजीशवरः कथे व्रिपमो न स्याद् ¡ कषं च नीव. 
रप्यलन्तञुगुध्सित देवतिय॑ष्नुप्यायरोपनगडपतहयरं क्वनिर्धूणो न भवेत् । तपम 
पम्योरण्ये प्रसन्येयातामिति प्रति नूमः--न तावदीश्वपस्य वैपम्प्प्गोऽ्ति । 
भ्रागिनामुत्तममध्यमाधमलक्षणवैपम्ये ततततकर्मणामेव प्रयोजकत्वात् । न चैतायतैश्वरस्य 
सवतिक्यहानिः । अन्तयामितया करमाघयतत्वत् । न वेवं सति भयदरकुटिममात- 
न्याय आपये । रशे पन्यं परिह कर्मणां धरैप्ये हेतुत्वुक््वा पुनरषीशवस्म 
स्वातख्यतिद्धये तेष्कर्मनियामकलेऽभ्युपगम्यमाने प्तदन्ततो मस्या वेश्वरद्यैव वैषन्प- 
देतुतवप्रप्गात् । नाय॑ देषः । नियामकत्वं नाप ॒तत्त्रस्तुशक्तीनामन्यवत्पपरिहा- 

माघम् 1 शक्तयस्तु मायाक्षरौरमूताः 1 न वु तापतामुत्पाद्क दरः ¡ ततः सश. 
क्तिवशातत्ततकर्मणां पैपन्येतूलेऽपरि न व्यवस्यापकस्येश्वरस्य॒वैषभ्यप्रहङ्गः । 
सहार्य एुशिवददुःलननकः्वा्मत्युव पठदानिवतेकत्वाय । ततः पप्रणत्कमेत 1 
न्ववान्तरृटिषु पूूर्कमोपक्षया मनत ईश्वरस्य वेपृग्यामविऽपरि प्रषमधृषौ पूवक 
मीप्तमवद्िपम्पदोप्तद्वस्थ इति षे । पष्ट प्र्पराया अनादित्वात् | नानो न 
चाऽऽदिरितयादिशास्रात् । तात्र कोऽपि दोपः । 

*त्रयोदक्षापिकरणमास्वयति-- 

“नासि भ्रहृतितता यदवा निरगुणस्यालि नासति प्ता | 
^ मदिः सगुणस्यैव भृतित्योपठम्मनात् ॥ 

ञ्रमापिष्ठानतताऽस्मामिः प्रकृतित्वपुपेयते 1 

निगेऽप्यस्ि जादयादौ पा त्र परकृतिरूतः ॥ 

श्ृतित्वं नाम कायौक्रेण विद्नियमागतवय् ¡ तव छेदे पुण एव मृदादाधु- 
पर्प । अतो निरयुणस्प व्रणः कथं छरतितेति श्रि नूमः--यद्यपि ्रक्रियते$ 

नयेतिव्युत्पततया विक्वियमाणलवं प्रतीयते तथाऽपि तद्विक्रियमाणत्वं द्वेषाऽपि तमति । 
सोरदिक्तरिणामितेन वा रज्जवादिकद्धमापिष्ठानत्वन वा ) तन न्म्य प्रणा- 

*% थया कशचित्तायं पान्यो दरव्यदिम्सुषेध्पालमिया( पटो पयैतीयग्िषमनार्नः ) तान्पतार 
पिव प्यनम्गभगसुनरपि पाव्ैववुय्यपेवाऽऽयाततीति । + पर्वपरमोपपतेध-भ^ २ पार # 
भन १२१० १५1 

१. घ्. द. म्व \ 



परश <मनु०२]- इृष्णयजुर्बदीयं तैतिरीपारण्यकम् ।- ५८१ 

भित्वातिमेऽपि च्रमागिष्ठानत्वमस्तु 1 दयते हि निधुणेऽग्रि जालयादौ अमाभिष्ठानता । 
मनं ना्णं दष्टा जुद्रोऽवमिति सान्तिभ्यवहारदशनत् । तस्माभि्णममि व्र 

भरङ्ृतिरिति पिद्धम् "1 

दितीयपद्ऽ्ममिरषिकरणेप्तान्तरनिरकरणेन व्रणो नगरत्कारणत्वं प्रति्ठ- 
पितम् । ततर करश्यमाधिकरणनारनयति-- 

^ प्रधानं जगतो हैतुनै वा प्व घटादयः । 
अन्विताः हुषदुःखायैर्यतो हेतुरतो भवेत् ॥ 
न देतुर्योग्धरचनाप्बृर्यदेरपेमात् । 
पुखाचा आन्तरा बाह्या बदायास्ु कुतोऽन्वयः ॥ 

पुलहुःखमोहात्मके पधानं जगतः प्रकृतिः । जगति दैलायन्वयद्रनात्। घरपथदयो 
रम्यमानाः सुखाय मवन्दयुदकाहरणपराषरणादिकार्थकारित्यात् । अत एव घरादयोऽन्यैर- 
पद्ियमाणायैव दुःखननकः । यद् तूदकानयनादिकार्ये नपि्ितं तदा न सुखटुःते 

जनयन्ति । वेबदुपेकषणोयत्वनावति्नते । तदिदसुपेक्षात्रिपयत्वं मोहः । सुह चैतस्य 
तिषातोर्मोिशचन्दनिप्पत्तेः । उपक्षणीयेषु च चित्तवृत्यतुदयात् । अतः सुखदुःलमो- 
हान्यपदशरौनत्मषाने प्रकृतिरिति सांख्या मन्यन्त इति प्राति बूमः--न प्रथानं जगतो 
हेतुः । देहेन्दियमहीधरादिरूपस्य धिनिच्रप्य अ्तिनियतपनिवेशविशषस्य जगतो र~ 
मायामनेतनस्य भानस्य योग्यत्वापमयात् । लोके हि अतिनियतकार्थ्यं विभिप्रमा- 
पादादेरतिपृद्धिमत्कर्दकरोपरम्भनात् । ओखां तावद्वियं रनना तत्तिद्ययं भवृत्तिरपि 
नयितनस्योपपयते । चेतनानधिषिे शकटादौ तद्दरीनात् । अध पुरुषस्य चेतनस्य 
्रकृयमिषठादृत्वमम्युपयम्येत तदङ्गत्व एरुपप्य हीयेतेतयपषिदधान्तपत्तिः 1 यदुक्तं 
सुखदुःखभोहान्िता पाद्य इति । तदसत् । सुलादीनामान्तरत्याद्धरादीनां बाघ 
त्यात् 1 तेप्पानते परधानं नगद्ेतुः" । 

शद्वितीयाधिकरणमाए्वथति-- 
व्नास्ति काणादरृटान्तः किंवाऽस््य्तट्शोदधये ॥ 
नाखि शष्ठ: पटः शुषतन्तोरेव हि जायते ॥ 
मणुयणुकमसनर्भनणोः परिमण्डडत् 1 
अदीर्षद््यणुकादषे उयणुकं तञ्िदशैनम् ॥ 

* रयमानुपपततेय नानुमानम्--भ° २ पा० २अ० ५ स्° १॥ + महीयेदद्ादरस्यपररि" 

अन्दलान्वान्--अ० २ पार २अ० २० ११८ 

१ प.श्गेजा २२ म. ^तिन्यः।३वा. द. मुदू-खा ॥ ४ ख. न्ते यदि ।पय. ध्. 

मष्ति । ९ क्. स. ग, ड. (मणव्ः प! 



५८ श्रीपत्तायणाचार्यविरयितभाप्यसमेतम्-- [धपा ०८अनु०२] 

पू्सिन्पादे केतनाद्रसणो विटक्षणमचेतनं जगज्नायत् इत्र सास्यान्ति टोक- 
घिद्धं मोमयवृशविकादिनिदर्थनमभिहितम् । तावता सास्मै क्रियमाणस्याऽऽकतिपस्य 

पिषतत्ार्सपकषप्रापनं संपन्नम् ] परपलदूपणं चाम्मिनयदे परकरम्य पूतौधिकरणे 
संस्यते दूषितम् । इतःपरं वैशेपिकमतं दृष्यितेव्यम् । तन्पतस्य च भक्रियावहुल- 
त्वासद्वापिनवा्नितः कश्चिुरयलल्यक्ियातिद्धं विलक्षणोत्पत्निदएान्तमन्तरेण वेत्त. 
कारणवाद न वहु मन्यते । अनो वित्दशोधततौ काणादमततिद्धो द्न्तोऽसि वा 
ने वेति विचार्ैते । नास्तीति तावतमाप्तम् ] यतः शुद्धः पटः शृषठेम्य एव तनतुम्यो 
जायते न तु रक्तेम्यस्तस्मानना्नीति प्रति व्रूमः--अक्तयेव विप्तदोत्यतौ दान्तः । 
त्रया हि। परमाणवः पार्पिण्डत्यपरिमाणयुक्ताः | म त्वणुपरिमाणयुक्ताः । द्वाभ्यां 

प्रमाुम्यामणुपरिमाणरदिकाम्पामणुपिमणेपेतं यणुकमुत्पचते 1 ददे वरििदीनम् । 

तथा हुखपरिमाणोरेतत्वादीर्थपरिमाणरहितं वणु तादशेम्पसिम्यो खणुकचम्यो दीष 
परिमिणोपेतमणुपरिमाणरदिवं उथणुकमुस्पयते । इदमपरं निदश्चनम् । एवमन्यान्यपि 
तत्पक्रियाप्रपिद्धानि निदर्शनान्युदाहरणीयानि" 1 

शतीयाभिकरणमारचयति-- 

५ननयन्ति जगन्नो षा सेयुक्ताः परमाणवः | 
आयकर्मनक्घयोगादू्यगुकादिकमाजञनिः ] 
पनिमित्तानिमित्ादिविकल्ेप्वायकर्भणः 1 
अप्तमाद्वि्नयोमे जनयन्ति न ते जगत् ५ इति ॥ 

प्रन पूैतिद्धे जमति यद मेद्य पतिका मवति तदा पाणिकर्ैवशाकनि्टेषु 
परमाएुप्वाचं कमेत्पते । तस्मास्करमेण एकः परपराणु. प्रमाण्वन्तरेण संयुज्यते । 
तस्मात्ससीगरादद्यणुफपारम्यत् 1 तेम्याच्म्या द्यणुकेभ्यष्धणुकमिलयाद्विव्रमेण करत्ल्स्य 

जगत उत्पत्तौ वाघकामावात्तरयुक्ताः परमाणयो जगजननी प्र चरः--यदेत- 
ददं क्म तंसनिमित्तमनिभित्तं वा । अनिगित्तते नियामकामावात्पर्दा तद्तपत्ती 
भ्रल्यामवृभरमद्न; ¡ पनिमित्ततेऽपि त्रत्निमित्तं दृषटमष्ठं वा 1 न त्विदम् । प्रयस्य 

वाऽभिवतत्य वा शरोचेत्पेः मागरतमवात् 1 दथरप्रयलप्य त्रित्व कादावितौमा- 

कमेत प्र्नियामरत्वात् 1 नाप्यदध्मायकरमनिमि्म् । आ्म्तमवेतस्यादएस्य 
परमापूमिरपनम्धात् । अतत एवमादिविकश्पदोपग्र्रे स्यायकमोपमवान्न परमा 

णुत्योगो जायते ! ततः सयुकेम्यः परमाुम्पो नगृउमनिरितिमतं दुरापाम् 1 

# उभयपाऽपि न प्रमौतस्तदभाव-ग० ९ पा २अ० ३ स= १२॥ 

१य. (दायदः 



प ०८अव् ०२] कृणरदीवं वैचिरीयारण्यकम् ! ९८३ 

क्नतुर्णायिदरणमार्चयति-- 

“पमुदरायबुमी युक्तावयुक्तौ षाऽणुरेहुकः । 
एकोऽपरः स्कन्यहेतुरितयेवं युज्यते दथम् ॥ 
सिरनेतनेराहित्यात्खयं चानेतनत्ववः । 
न स्कन्वानामषूनां वा प्मुदायोऽव् युच्यते ॥ 

वह्मित्ववादिनो चौद्धा मन्यन्ते } ह्वी पमुदायौ बाह्य आम्यन्तश्वेति ! तत 
वबा्ो मून्रीप्मदरादिकः । जन्तरधित्तयैतया्छकः । तदेतःपमुदायद्यमेवाशेषं भगत्। 

तेत्र बाद्यपमुदयस्य परमाणवः कारणम् । ते च परमाणवश्वतृषिधाः 1 केकषिःलशः 
पिबादयः { अपरे किग्य( आात्याल्याः । अस्मे चोष्णसैनतारथा; । अन्ये ल~ 

नातमक्ता बायतीवाए्याः । तेम्यशचतुशरिधेम्पः परमाणुम्यो दुगपदुज्ञीभूतिभ्यो बाह्यः 
समुदायो नायते । आन्तरस्य प्तमुदायस्य स्कन्धपश्चकं कारणम् । सपनो तित्ा- 

नछन्यो वेपनास्कन्थः तेतता्कन्धः सैष्कारप्कन्धद्िति पथ स्ठन्याः । तच चित्तेन 
निरूप्यमाणा; शब्दस्पर्शादयो रूपछन्धः । तदमित्यक्तिवज्ञानस्कन्धः । तजन्यपुल- 

दुःते षेदनाक्कन्थः । देवदत्तादिनामषेये पेक्तास्कन्वः । एतेषां वाप्तना प्कारस्कन्धः। 
तेभ्यः पञचस्न्धेभ्यः पुीभूतेम्य आन्तरतुदरायो जायते । त्मादुन्यते पतमुदायदय- 
मिति प्रत ूमः--करिमणूना सन्धान च सयात पत्तो निमिततमूतश्ेतनोऽन्योऽसि । 
क्षिवा स्वयं संहन्यन्ते । आयेऽपि त्त चेतनः स्यायी क्षणिको वा स्यात् । स्भापितेऽ- 
पत्िदधान्तः । सणिज्त्वे प्रथम सयमरव्मात्मकः पश्वत्संपातापत्ति करोतीति कम- 
एाक्थम् 1 दिती त्वचेतनः स्कन्धा अणवश्च नियामकं नेतनमन्तरेण प्रतिनियताका- 
रेण कथं प्हन्यन्ताम् । तस्मात्न युक्ते पमुदायद्यम्ः' । 

+ पश्चमाधिकरणमारचयति-- 

शविततानस्कन्धमात्सवं युज्यते वा न युम्यते । 
युज्यते स्व्नदृ्टान्तादुयैव व्यवहारतः ॥ 
अनाघात्तरभेप्यादााभसतूषर्यते 1 
महिव॑दिति तेऽप्यक्तिनोते धीरर्थहपभाङ् ” इति ॥ 

फेनिदधौद्धा नाह्याधैमपट्पन्तो वि्ञानस्ठन्यमा्रं तत्विदः 1 न चात्र न्वा" 
रातुपपसिः स्के चाह्यापीननेे्य केवलया च्या व्यबहाद्दश्ैनात् । तथैव नाग्रयव- 

क समुदायः चमवतुकेऽपि तदग्र्िः--अ० द एन अ= भपय १८१ + नावि उप 
छन्पेः-अन रपा रजन्धमुन र) 

१क.स. ह. ग्चिष््पिव. । २ ग. चान्तरिक्षात्मगा । घ. च तरस्रत्मको + ३ ख,ग 

प, नास" । 



५८४ शरीमत्सयणाचार्यविर्तितमाप्वसमेतप्-- [भपा०८अतु ०२] 

रस्याप्युपपत्तेः । तप्माद्धिज्ञानस्वन्धमात्त्वं युस्यत इति प्रति वरुमः--विषमो हि 
सखपरदृ्टानः प्रमोधद्शायां घवम्य वाध्यमानत्वात् । जग्रदवहागस्य न कविद्धाधुं 
पश्यामः } न च वाह्यर्थ्दधवि प्रमाणामावः [ उपव्धेरेव प्रमाभत्वात् 1 उपरम्यने 
दि पादयो षदिषटतेन । अथोच्येत 1 उद्धिरेव बाछमटादिवदवभाप्तते । तथा 
चाऽऽहु--+“ यदनरेयं तरे तदरहिर्वरवमाप्तते » इति । एवं ता त्वदृक्तिरेव 
माहयरयप्त्वि प्रमाणित वमः । कवचिदपि बह्यायिद्धावे तद्ल्यु्तिरहितत्वाद- 
दिषैदिलयुपमानोकतिम संगच्छते } त्स्माादार्यसद्धावाद्विज्ञानमाधरतवं न युक्तम्” 

शय्ठाधिकरणमार्वयति-- 

भिद्धिः स्तपदायीनां सतमह्तीनयात् वा ! 
प्ाधकन्पायपद्धावाततषां तिद्धौ किम्टतम् ॥ 
एकस्षिन्प्दसच्वादिविरुद्धप्रतिपाद्नात् 1 
अपन्थायः सप्तमी मे च वस्य सशता ॥ 

अननऽऽता मन्यन्ते । जमोऽनीवश्ेति दौ पदयो । जीवशेतनः शीरपरिमाणः 
पताषयवः । अजीवः पड्िपः । तेत्र महोपरादिरेकः । आछवतेवरनिर्मलन्धमेशास्याः 
पञ्च | आह्ठवल्यनेन जीवो विपयेयित्यान्तव इन्दिय्तपतः । पृणोति विवेकमियः 
विवेकादिः सेवर: । निःेण जीर्यत्यनेन कामकोधादिरिति केशोष्कोतशियते- 
हणद्विकं तपो निर्मरः । कर्माषटकेनाऽऽपादिता जन्ममरणपरम्परा वन्धः 1 घरत्वाहि 

घोतकमामि पापविरेपरूपाणि | चत्वारि चावतक्मोणि पृण्वविकेपर्पाणि 1 शाख - 
क्तोपयेन तेम्योऽष्टम्यः कमैम्यो विनिर्गत्य जीवय पेतगोष्वैयमनं मोक्षः १ त एते 
प्त पदारथौः पतमद्वीसूपेण न्यायेन व्यवस्याप्यन्ते-- १स्यादक्षि, रस्पात्रासि, ३ 
स्यति च नास्ति च, ४स्यादवक्तभ्यः, \स्यादह्ति चायक्म्यश्च, दस्यन्ति 
ायक्तष्यः, ७स्यादत्ति च नामि चावक्तव्यश्चेति प्त्मङ्गीनयः ,] अप्यायमर्मः | 
स्याच्छन्द ईैयदर्भशराषी निषातेः ! भतिवादिनो हि चतुर्वियाः । पद्वादिनोऽपद्रादिन 

सदपदवादिनोऽनिर्वेचनीयकादिनेशविति । पुनरप्यनिप्चनीयमतेन मिच्विानि दैदपदादीति 

भतानि विधानि । तनेक्तन्तकषविधान्दादिनः प्रति स॒प्तमिधा न्यायाः प्रयोक्तव्याः । 
तथया । सद्वादी समागल्याऽऽदैतं भरति कि त्वन्ते मेक्षोऽस्तीति एच्छ्ति। 
सत्राऽत उत्तरं दूत ईषदसतीति । एवमन्यानि वादिनः शरतोषन्राप्नीलादीन्युत्स- 

र मैकस्मि्सभवाद््-अ० २ पा २अ* सूर ३३। 

भ. घ. चातका । र य. घ. धाति । ३ ध. "छोक्तेनाषाः\ ४ घ. मिधितामि। 
५ ध. सदादिनं' । 



्िपा०८अ्०२} कृप्णयजञदीये पैचतिरीयारण्यकम् 1 , ५८५ 

पयुदाहैस्यानि } तावता वादिनः सव निर्विण्णाः सन्तो नेतरं मतिपचने । अत्तोऽप्य 
पप्ठमद्रोरूपप्य प्राधकन्यायस्य सद्धावाजीवादीरां स्षपदापरं पिद मिमघ्ाऽऽथ- 

यैमिति प्रत व्रूमः--तप्तमद्ह्पोऽयमपन्वायः ! एकस्य जोवपदार्थप्य सद्वादिनं 
भरव सदरूपत्वमपद्रादिनं प्र्यकषहत्वं चेव्येवपादिविरुदधधरतिपदकत्वात् । न च 
जीवष्य प्रावयवलं युरयतेऽनिल्लप्रपङ्गात् 1 तदनितते च मोक्षः कस्य पूरुपार्थः 
श्यात् 1 तद्मार्पायामाततेन स्षमङ्कचाष्येन जीवादिषदाषीनां न तिद्धिः । 

शपप्तमापिकरणमारचयति ~ 

^करस्वेशवस्वादो यः सत युक्तोऽथ न युगपते ॥ 
युक्तः कुटाछट्टान्तान्निथन्तृत्वस्य सेमवत् ॥ 

न युक्तो पिपमत्वादिदोपाददिक शश्रे । 
अम्युपेते तदस्यत्वं याज्यं शतिविसधतः ॥ 

परवाध्यायस्योानत्याधिकरणे जगतो निमित्तपुपादनं चेश्वर इलयागमव्रदु क्तम् । तदै- 
तदपरहमानास्ताफिकशयाद्यः केवलं निमितत्वभीश्चरस्य मन्यन्ते } युक्ति चाऽऽ; 

यथा कुलोऽतुपादीनादिभूतो दण्डवक्तादीक्ियच्छन्कती भवति तथा तरत्प इश्वर 
इषि प्र ्रुमः--न युक्तं केवलनिमितलवं धैषम्यन्ृण्यादिदोपस्य "दष्परिदरतवात् । 
पथं त्वया प्रिह , दोप इति चेत््रागिकर्मपति्त्वादिति च्णः । तथौतवे चाऽऽगपरोऽ- 
स्माषौ प्रमाणं, स्वयाऽप्यन्ततो गत्वाऽऽगपश्रेद्ती क्रियते त सरस्परवभीश्वरस्य स्य।व्यं 

स्थात्। बहु स्या प्रनयेयेत्युपादानतवशरुःपा विरोधात् । तस्मान्न युक्तलरस्येशचवाद्ः" । 

+अष्टमापिकरणमारचयति-- 

«नीवोतपत्यादिकं पा्वराोक्तं युज्यते न या | 
युक्तं नारायणम्यूहतस््माराधनादिवत् ॥ 

सुज्यतामविदधोऽशो जीवोतपत्तिमी युख्यते । 
उरपत्त्य निनाषितने कतनाशादिदोपतः ॥ 

पाश्वरालिक्रा भागवता मन्यन्ते-मगवानेरो वायुदेषो जगत उपदानं 
निमित्तं च। ततपमाराधनज्ञानध्यतिर्भाबन्यविच्छेदः। तस्माच वामुदेवात्सेकरपणास्यो 
सैको जायते । नोवाच भयुश्नाख्यं मनः । ननक्तशवानिरुद्धारयोऽरेकारः 1 त एते 
चापुदेवादयशत्वरे व्यु पवातमका इति धरत वरुमः--तव वापुदेवं तत्समाराधना- 

# परयुरछामम्रघ्यात्--अ० र पार २ अ० ७ सू ३७! + उत्पस्यतभवाव्-भन र् 

प्राण रसन < दू* ५२॥ ध 

१, ्दानस ।.र प. "या सद्यः 
॥ 1 



पद् श्रीमत्सायणाचायविरचिततमाप्यसमेतपर-- [प्रपा ०<अनु०] 

द्विकं च श्ु्यविरोधादम्युपगच्छामः | यनु नोव उत्पथतत इत्युक्तः तदपत् । एतमा 
शाङृताम्यागमप्रसङ्ात् । पर्वरटौ यो जोबलसिम्तपत्िम॑ेन परख्यदशायां विने 
सति तत्कृतयोर्र्मोपर्मेयोरफटप्रदसेन विनाधाः प्रतरजयते । अ्तिश्च करप उलयमा, 
नस्य तूतननीवस्य धरमीपर्मयेः पूवमनषठितयोः प्रतरिह एुलदुःखपरातिमेवतीयक्ता- 
म्यागमः परपन्येत । तघ्माजोवेतवत््यादिकं न युकम्" 

दतीयपादे नवमिरधिकरणेराकाशादिष््टिविचारिता । तव शयपमापिकरणगाः 
स्वयति- 

व्योम नियं नायते वा देतुधरयकविषर्जनात् । 
जनिश्तेशच गरौगत्वाज्नत्य ग्योम न जायते ॥ 
एकतानात्र्वदधर्विभक्तत्वाज्जनिधुतेः { 
विरते कारणकस्वाद्रलणो व्योभ जायते ॥ 

पैत्तिरीये-५ तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः » इति शरूयते । तत्राऽऽ- 

काशं नित्यं न तु जन्मवत् । कुतः } आका्तोत्पादकस्य समवाय्यत्तमवायिनिित्ता- 

्यकारणननित्तयस्य दु,तंपाद्त्वात् । पभूत इति ननिश्रुतिष्ु संप्रतिपतत्रक्नकार्यव- 

श्यो सत्ताध्रयत्वगुणयोगालमवृत्ता ], तस्पादनाद्नन्तं व्योम न जायत इति प्रति 
नूमः--एकयिन्नेन स्विन्ना ्ावद्रयेपु वेदान्तेषु डिण्डिमः 1 तेच व्यो्नो यदा. 
कार्वते पृद्धरन्ययिन वरह्ताग्यततिकाहुपपादयि्रं सुशकम् । नान्यया । िंषाऽऽकरा्ं 

जायते पिमक्तबाद्धववत् } न चायमसिद्धो हेतुः] वायादनकषण्वत्याऽऽकाे प्रधि. 
द्त्वात् । जपि वरलण्यंनेकान्तिकत्वम् 1 सवोत्मकस्य ब्रह्मणः कस्माचिद्पि विमक्त- 

त्वस्य दुर्भणत्वात् 1 जनिशुतिशवोत्पत्तिवादिनाऽनुहीता भ्रति ] यत्तु कारणत्रितया- 
संभव इत्युक्तम् । तदत् ¡ जरम्मवादे त्रितयापेकषायामवि विवर्तवाद तदनपे्षत्वात् । 

व्मदितेमयो हेवुम्यो बहमणः कारणादो जायते" । , 
गद्वितीयाधिकंरणमारचयति-- 

ध्वायुिल्यो जायते षा अन्दरपेऽजन्यकीर्तनात् । 
तैपाऽनकामिता देवतेतयुक्तेश्च न नायते ॥ 
धचन्तरेषपंहर्वौण्यनस्तपवश्चतिः 1 
वियद्वरजायते वायुः स्वरूपं द्व कारणम् ॥ 

# न वियदधरुते--अ० रपा ३० १ रू 1! + एतेन मातरि ध्यास्वातः--जर 
पा १अ० २२०८1 

११, च, "त्तेग्रः। ९ च. सज्येतेति हतदि्रयाशः1 धः ॥ इग. "पन्यते! त $ 
*# श, शोप" । * 



(० <अष्०३} कृष्णमडुरवदीये सैखिरीपारण्यकम् 1 ९५८७ 

सैचिरीय एवाऽऽकाशदवधुरति सूये । पयमुतपर्गौगी । रान्दोष्य सूषि- 
करणे तेनोननानरेबोत्पस्यभिषानाद्रायोहतपत्यनमिषानात् । ननु फचिदश्ववणमन्यत् 
श्रुते न निवारथितुमुत्सहत इति न्यायेन तैत्तिरीयशतेः कुतो गौणलमितिवेच्छूम्तर- 
विेधादिति व्रूमः । बृहदूरण्यके--“कैष(ऽनस्तमिता देवा यद्रायः इति षायोदि- 
नारप्रतिमिषादरत्पत्निमत्ते न तदयोगा्स्माक्न नायते यायुरिति मपे नूमः--जन्दोग्पे 
जन्माश्रवगेऽपि गुणेपपंहरन्यायेन सैत्तिरीयवाक्यस्येतरन्ो पहार पति श्वेतमेव 
च्छन्दोगे कयुमन्म । अनसतमयशरुतिस्तु न मुख्या 1 उपाप्तनभ्रकरणषरिततवेन स्तुय. 
मैत्वात् । आकाश्नो्ततिदेतवश्वात्ादप॑पेयाः । न च वाथोराकाशकार्यतवेन वक्ष्यन, 
न्तमावाद्भत्तमिन यायुत्तानं न तिष्येदिति शङ्खनीयम् \ पूपर्वकार्ैविदिष्टष्य ब्रह्मण 
उ्रोचरकार्हेुतस्य यक्ष्यमणदया विवदरूपापत्तस्य॒बह्मण एव वायुकरारणत्वात् 1 
त्मादवायुजीयते" } 

कैतुतरीयापिकरणमारनयति-- 

(द्भक्ल जायेते नो ता कारणत्वेन जायते । 
यत्कारणं जायते तद्वियद्वासादयो यभा ॥ 
अकततोऽकारणलेन खादीनां सत उद्धबात् । 
व्यिरनादिषक्येन चाषात्पकव जायने ॥ 

खन्दोग्ये-“षदे सेम्यदमग्र आप्तीत्?' इति श्रयते । ततद अस नन्मकद्ध- 
दितुमहेति काणत्वाद्धियद दिव दिति प्राति बरूषः--पदूष बस न जायते । कुतः । तन- 
नकस्य फारणल्य दर्मिरूपत्यात् । तथा दि न तावदत्कारणं कथमहतः सन्नयेतेति 
निपेषात् । नापि पतदेव एतः फारणमास्मात्रयापचचेः । नामि वियदादिकं प्तः कारणे 
पियदयादूानौ प्ता जायमानत्वात् । या तु व्पािवैयत्कारणे तत्तञ्नायत शति, सा-प 

मा एप महान आममेलादिश्ुतिनाध्या । तसाक्द्रघच नैव नायते" । 

+चतुपौधिकार्गमारचयति-- 
भरह्यणो जायते वहिवपिोर्वा नसमसेयुतात् । 
तततेनोऽदनत्ुकतेर्बसणो जायोेऽननः ॥ 
यायोरभिरितिशुलय पूश्तयैकवाक्यवः 
द्मणो वायुहसत्वमापन्नादक्निपंमवः ॥ 

> अतेभवसतु सतोध्नुपपत्त-- अ* ३ पा ३अ० रर् ५ देनोऽतस्तया शाह-- 

अनर पा- देभन ४चू* १०। 

१२. "द रौन्ये"! 



५८८ भरीमत्सायणाचा्दिरविवभाप्यसमेतप्रू-- [भपा०८अद् ०२] 

छान्दोग्ये तत्तेनोऽष्टनतेति तेनो नलजतवं शरूयते 1 प्निरीयके यायोरभिरिति 
वाधुनत्वम् । त वायोरिति पञ्चम्या कमानन्तयोरयतवप्यापि संमवार्केषरमहाजन्यं तेन 
इति ठ तूम--अनुवकममेन संमूवशब्देनानितमया वायेरितिपच्म्या *उपादानाथ- 
त्वस्यैव भु्यत्वाटुमयेः शरुखेरिकवाक्यले प्रति वादुकूरपननाद्रसणलेनो जायत एति 
सम्यतते 

कएशठगधिकरणमारवयति-- 

५बरहमणोऽपौ जसा किंवा वहेनिर्मरोद्धवः 1! 
विरुद्धत्वातीरनन्म अर्णः पर्वकारणात् ॥ 
अग्नेराप इति शत्या मेद्मणो वहदुपायिकात् 1 
अपां जना विसेषत्त् सह्मयोर्नािनीर्योः ॥ 

यद्यपि तदपोऽखनतं । गनेराप इत्ुमयोश्छान्दोग्पतैत्तिरी ययोसेनोनन्यत्वमे. 
वापं शते तथाऽपि न व्यक्तम् । निवर्यनि्र्मकयीरधिजटयोधिरुद्धयोन हेतुरेतुम- 
दाष इति पूरवः पक्षः । पोङृतयोद्यमानयोिरेपेऽप्यवीकृतयोः श्ुेकप्तपमि- 
म॒म्पयेितोधकल्मनायोगत्पितापरामिवये सदवृष्टदयवददी नाच शरुद्यानप्तरेण वेगे. 
रुपापनना्रस्णोऽपां जनिरिति साद्धान्ता"" 1 

५पृ्ठायिकरणमास्चयति-- 

धता अत्रमदनन्तेति श्ुतमस्नं यवाद्रिकम् । 
पृथिवी वा यताचेव छोकेऽन्वप्रतिद्धितः ॥ 
भताथिदारत्फ़ष्णत्य रूपस्य श्रवणादपि 1 

तपाऽद्धवः एपिवोयुचधरतर प्रथ्य्यतनरेतुनः | ५ 

छान्दोग्ये ता भन्नमदननोत्यदधोऽप्तश्य जन्य शथे १ तद्राप्तशन्दस्य योक 
पतिव्या बीदिययादिकम्य इति धरति सूमः--एपिन्यत्रानशव्दार्पः । शूनः { प्मह- 
मूलण्डेरयिक्ृपतयातू 1 किव यदम रों कं तेनम्रतदटपं यच्युष्ट तदप यल््प्ण 

तदन्नस्येति श्रुतम् । एत्णद्पं एपिव्यां बदटपुपटम्ये, न तु ग्रीदियवादु। । ्याञ्द्धयः 
पृथिवीति तैत्तिरीयशरुखेकवावयतामडद्रां यिक्ष 1 > चात्ररब्दस्य तप्र प्रवृ 
नुपपतिः । यर्यकारणयोर्तएयिन्यो्मेदविवश्षया तपतेः । तप्मादनं शयितो" ॥ 

# पघादित्यः! + अनिररतुः परहतिरितिमूचच् । + धष पा अन्यः 
गू ११1 + पुथिष्यगिङाररपशन्दान्दरेन्यः--सन रए. अर ६ कृ. ३६॥ 

१४. युष्म् + नख, चुर य. ङ्ष्ठं स ४८ प. दष 
* 



िपा०<अतु०२] छप्णयजु्ेदीयं तेत्तिरीयारण्यकम् । ५८९ 

भनतक्तमाधिकरणमारचयति-- 

भ्न्योमाधाः कार्यकर्ता बक्ञ वा तद्रुपायिकम् 1 
व्योख्नो वायु्वादुतोऽधिरिव्युक्तेः सादिकर्वृ्ा ॥ 
ईथरोऽन्तयैमयतीस्युकतरव्ोमाुपाथिकम् । ¢ 
चर्म वाय्वादिहेतुः स्याततेनजादीक्षणादपि ॥ 

पूर्वाधिकरणे पूतर्वकरायोपाधिकाद्रलण उत्तरोत्तरकायोतपत्तिरिति यदेततिसद्धव. 
त्कृ तिद्धान्तितम् । तदयुक्तम् । व्योनो वादु्वीयुतोऽग्नरितयादौ बरल्मनिरेक्ातवयै 
लाद्योमदिरुत्तरकायेत्पित्तिश्रवणादरिति प्रतत ब्रूमः--^य आकाशमन्तरो यमयति यो यायु 
मन्ते यमयति" इत्यादिनाऽन्तर्यामिग्राह्मणे ग्योमादेः खातच्यं निवारितम् तेया-- 

शतत्तेन रेप्षत ता आप देकतन्तः, इति तेनञदिरीक्षणपृ्ैकं सते शरूयते । तचेक्षणं 
भेतनवर्मनिरपेस्ाणामचेतनानां न संभवति । तप्मायोमायुपाभिकस्व ब्रह्मण एव कार 
एत्वम्" 1 

+अष्टमाधिकरणमारचयति-- ॥ 
“ष्टिम स्ये ज्ञेयो विपरीतत्रःगोऽथव। 1 
कह्तं कटप्यादरं तेन टये प्टिकरमो भवेत् ॥ 
देत्ति कार्ष्य न सत्तं युज्यते ततः 
प्रथिभ्य्त्िति चेक्तत्वाद्धिपरीतकरमो व्ये ॥ 

आकाक्ष।दितमः सौ पतोऽतः भल्येऽपि पत एव कम इति प्रपि व्रूमः-प्र- 
मतः कारणे लीने स्ति निरूपादानानां कार्याणां केनित्काठमवस्यानं वर्ण्येत } 

फच--ध्नगत्म्रतिष्ठा देव ए्रयिन्यप्सु प्रलीयते । 
ग्योतिप्यापः प्रढीयन्ते ज्योतिर्वाधौ मलीयते" ॥ 

इति पुराणे पिपरीतक्रमस्ोक्तववात्छृत एवायं क्रमः । तस्मार्सिविपरोतेन धि 
भ्याद्विमेण प्पिययः"' 1 

मैनवनाधिकरणपारचयति-- 

^पिगुक्तकरमभत्तोऽक्ि प्राणचे्नासति वाऽत्ति हि । 
्राणाक्षमनप्ता व्रख षियतो्य इरणात् ॥ 

# वद्भिष्यानादेव शु तछ्ात्यः--भ= २ पा ० ७० १३१ + विपवयेणतु 
करमोऽत उपपयते च--अ० २ पा अन ६ रा* १४१ र गन्तरा वरिद्रानमनसी पमे तल्रा- 

दिति चेभराविशचिषाय्-भ २ पाज अन ९६० १५॥ 
` ---~ 

५. "वच्व्योमा1 २ भु प. प्रत्त्यते) ३ घ, अदयः! 

; 



५९० श्रीपरसायणाचार्वविपवितभाष्यसमेतम्-- (पर ०<अगु° श्र 

प्राणाचा भौतिका भूष्वन्तभूताः एषक्मम् । 

नेच्छन्त्तो न मद्धाऽस्ति प्राणादरौ न कमः श्चुतः ॥ 

णहे शरयते-“तस्गाखायते अरणो मनः सरवनद्ियामि च | सं वायुर्योति- 

रापः प्रिवी विश्वस्य धारिणी" इति । ततर ध्ाणारीनां वियदादिम्थः पूवं शरवमाण- 

स्वादाकाशादविकः पूवोकं भ्येतेति प्रा वरभः--“अननमथं हि सोम्य मन 

आपरोमवः प्राणक्तेनोमयी वाक" इति अणादीनां मोपिकत्वधवणा्ूेदन्तमीदेव 

पृथक््मो नपिक्षतः । न च युण्टकुतिः फवाभिनी । आकादवयुर्वीयोरभिपिा- 

दाधिव चमस्याप्रतीयमानल्वत् । तदुतत्तिमानं तु केवरं रतो । तप्पाज्नानयां शरुत्या 

पूरषीक्तक्ममद्धोऽसिः? । 

पररतैरभिकरणैमायानिरिद्रयण आकाशोदिका पृत्याना जगदुत्पत्ति ुतिपित। 

हस्या च सृर्पितायां कारणव्यतिरेकेण कायेस्यामावाद्रणो देशकाखरववस्त्वात्मक- 

स्वेनाननततवं सुखितम् । तप्य पलं ज्ञानपनन्तपिति भरतित्तातमनन्तत्वं समर्थ्य योयेद 

निहितं गुहायाितयुक्तं गुनितं पमरपयितुमन्नमयादिम्य जआनन्दमयान्तेम्यः 

पृम्यः कोोम्पो बहतक्त विवेक्तकाम आदावन्नमयकोशं द्ीयति-- 

सवा एष पुरपोऽघ्॑रसमयः, इति । 

यः पुरुषः हिर.पाण्यदिमानादटतिषिद्ेपः चटयादायाकाशादिकमेगेतपत्नः स 

प्प दृदानीम्तरेदवेनातुमूयते 1 चप्यं न सृादरावुतयन्रलयाऽप्याकाशादरिषर- 

स्वराभराततालकातवेन सनातीयतया स एवोच्यते । तमेतं विवक्षां स्व्टीक्प्रयम- 

यरय्दः } भपुराम्टखवणतिककःटुकपायात्मकरः पडबिोऽत्रस् रपतसतस्य च विकारो 

सरसमयः । मातापितृम्यां भकप्नरलयोः रररे खगसृ्नाछेदोलिमजाश्- 

स्य्पातुरूपेण कमालरिणनः समगमीये प्रिद पुरदरः ^^ + “ 

च गमोपनिपयाम्नापे “दिषो रपो रत्ा्छो नित ¡ तपरान्रशनदय मेष. 

मदरमोऽत्यीन्यरियम्यो मजा मजायाः दप युकररोणिनन्दार्पः 1 कुः । पद्महा- 

पुरेनासपमयेन स्ुगरेहेन तदन्ता पृथदेरोऽ्यु्रूं यच्युरं `तदा यदम 

तववुेनात्ादिना परप्यमाणत्वाच 1 तत्र मूलकाः, नतु बौहिपकदौ । वाध्यः 

11 क्निय् < तदुपपत्तेः तेमादसं श्रयिवी" 1 

उपवातेन भक्षीणदक्िदस्य मनवः पारणेनाऽऽ-------------- 

त्प मा्श्रमेण प्र्षेणशः भाणे जनिन 1 + जाद भन १ पानद भ" ५ 
--न पायन ६१० १२॥ 

, "हेषयन्त" ४ २प.ष्याप्' ५ ३१..------------------ 

भुरोऽ् । ६. ग्ट 1 ज ख. पण शरप्य्1४अ, दा 



[परपा०<८अ्०२] कृण्मयङ्यैदीयं तैिरीयारण्युकम् 1 ५९१ 

पकतलाक्ििनपद्रवपतेवया कण्ठशुरदिः कृत्वा वाचं पोपयन्तो गायका उपरम्यन्ते । 
कदरो भनःप्राणवागादिना टिद्रदेहेन प्युतो .योऽलकायैः स्यू्देहोऽप्मामिस्प्- 

म्यते सोऽयमाघ्यालिकः । एतेनाऽऽपिदैविको तरैरानदेहो नेललाण्डरूप उन्नेयः । 

ऽप्याचार्परनारिके दशितः 
“प्विमादिकरणे देवः प्भूतद्ारीशृत् । 
र्वोऽस्मीलयभिमानेद्धा विरडिवमनयत' इति ॥ 

सोऽयमत्तमयः कोशः शराखाग्रचनद्रदर्षनन्पायेन नसतच्यं॑वोषयितुमुषन्यस्तः 

मगाघ्य कोश्चप्य चित्याञनिवत्पक्ष्याकरेणेोपाप्तनाे प्श्वावयवानुषन्वष्यति- 

तस्येदमेव शिरः 1 अयं दक्षिणः पृक्षः । अयु 
तरः पर्षः। अयमात्पर 1 इदं पुच्छं मतिष्ठा, इति ! 

यथा दयेनक््विप््याकदिण चीयमानध्यन्नेः शिरः परली रमष्यशयीरं पुच्छं 
सेति प्शवावयवा एवमत्रापि द्रटभ्यम् । तस्योपपतितम्यस्माक्मयस्य ग्रीवाया उपरि 
मरपिद्धतेन हदयमानमिदमेव शिरः । ना्ोपचौरः कश्िदसि 1 तेषा टृश्यमानौ 
दस्तविव पक्षलेन ध्यातव्य । कष्टाद्धलान्नमिशनोपरिषाटृहयमानोऽयं शरीरभाग 
आत्मा जोववत्यागृक्तमदेशरूपो मष्यदेहः ^मध्ये द्ेषामद्गानमालसा? इति श्रुतैः ॥ 
ननिरोव् यवङ्गगहित तदिद पकष्याकारस्य पुच्छ्यानोयम् । तच तिष्ठा शरी- 

राघारः, प्रतितिष्ठलस्यामिति शब्दय व्युतत्निः । मतुप्यशरीरे नाभेरभोपागस्योर््व- 
मामं प्रयाधारतवे प्षिद्धम् । मवादिदारीरे मद्षिकादिनिवरभेन पुच्छ्याऽऽपारल 

द्रव्यम् ! पुच्छप्याऽइघारतोकिरपासनार्था । 

तदेवमत्तपरपकोराप्योपाप्तनीय भकारः प्रतिपादितः 1 अवास्य कोशस्य तदुष- 

पन्य सन ्पणवयनानिदितपय सुवादेन दा्व्यायं कचिन्मख्रुदाहरति-- 

५ | तदप्येष शोफो भवति ॥ 
इति एरणे विरीततदप्यप शवक भुव 

व्पादिक्रगेण यैविटयः'" । वररु्वेदीयतेचिरीयारण्यक्रेऽषटममपाठके 
शलवमायिकरणमास्वयति-रमोभ्खुवाकः ॥ १ ॥ 

कियुक्कमभडो ६ ासाङपरिविमासिरस्ति, परं च भाष्यकारमतेनानाुा- 
प्राणान्षमनपतां तरश्छ्ष्यानुवाङद्रयमेव । तेद प्रथमोऽनुवाकः शान्ति्मा- 

`षिखादभ्य प्रपाठकसमाक्ती समापितः । अतोऽ वैदिक 
* सुदेमिध्यानादेव स्रु त्ततः ~ भाष्यसारमताटुसरणेन । एवं॑पुरतः सश्रोदनीयम् 

वमोऽत उपपयते च-भर २ पा ३ अ ई 
पिति चे्नाविशेषात्--अ० २ पा" अ= | ३ ५, रायुक्ती । ४ धमष्ये श) ५ क. स, ट, 

१. “वरन्योर्भाः। २ णु 



५९ शरीमत्छायणाचार्यविरनित्मापयसमेतगू- (परप ८यनु०२] 
५ अनन मनाः मनाने! याः क पृथिरी\ धिता; अयो 

अने जीवन्ति । अयैनद्पियन्तयन्ततः 1 अन्न दि 
भूतानां यम् ! तरमौत्सर्वोपधुस्यते । सर्व यै तेऽ्न॑मापु- 
यन्ति । येऽन बरहमोपासते । अननः हि भूतानां वयम् । तस्मा 

ससर्वोपुपस्यते । अत्रूतानि जायन्ते । जातान्यन्नेन परथन्त 1 
अद्यतेऽत्ति च॑ भूवानि 1 तस्मादन्नं तदुच्यत इति, इति । 

तदपि वसिन्नप्पये ब्राहमणेक्तेऽ्तमयकोके सेवादतरद्धिनमक एष यक्ष्मा. 
णोऽनदवि भरना इत्यादिकस्तस्मादनं तदुच्यत इत्यन्तः शोकः पद्बद्धो मन्न 
वियते 1 पूर्व घ्रनोक्तेऽ्थे काचिदगुदाद्ा { तक्परुचयमयिपरेयात्रापियाग्दः प्रयुक्तः 1 
चतर्युशभिः परिस्येतोऽयं -छोकः । ईद्शास्य शेकनिद्धस्य च्छन्दोविशेषस्यामा- 
वेऽपि वैदिके फिनिदतिच्छन्दौ मविष्यति । जरायुनाण्डनादिदेदरूपाः मरना याः 
काश्िरषठयिवीमाभित्येषटभ्यन्ते । ताः सर्वा अन्नदिकोत्मयन्ते । स्च पूर्मेव 
भ्पश्चितम् । अपि चानेनैव जीवन्ति श्राणान्वारयन्ति ततु छेके प्रति- 
द्धम् । अय जीवनेनन्वसमन्तत जधुपोऽन्ते ताः परा एतदच्रमपियन्ति भवि- 
शन्ति अने टीयसे } मृगाद्रििहानां म्पामादततत्वनाने टयो द्रष्टव्यः । हि यप्मा- 
त्कारणादन्नं भूतानां प्राण्दिहानं चयेपरसुक्तदीला कारणम् । रस्परात्कारणात्सर्वौ- 

पथं सया प्रानिनां क्षद्रोगनिवतकमित्यच्यते ! निवत दि शषप्रोगे जोवनस्मायाः 
सिः कारणं मवति 1 अतः प्ितिहेतुत्वतति्ये निरव युक्तम् 1 अनेनो्पत्ति. 

स्ितिरयकारणतप्रतिपादनेनात्यकों शः प्रपश्चितेः 1 सर्वे चा इत्यादिना पफलपु- 
प्नं विधीयते! ये पुरुपा अननं ब्रपमोपासतेऽते पतोके वरबमददि दुर्मन्ति 
्रसदणा सस्छतमत्नं देहाकारेण परिणते मच्छिआदिभिः पुच्छनीरवयव्परेतमिति 
'ध्यावित, ते 'व्यातारः सकमेदासन पणयपेज्परेहतयोष्तपं्॑रागुन्ति ) यदौ 
वियदादिपरम्परया बरह्मणः सकाशानिष्यतनमाष्यातिकमाटुपदेदस्पेणाऽऽपिदेषि- 

यविादेभ चावल्यिं तेनानो्मपिना विरिष्टं रसोश्रकाः पुरुपः सवीत्मकं 

विराड्पं पराप्य बरपादिरम्बन्वाशरं हरदं प्राणिनां वच्ट्वितमन्नं चच भाप 

यन्ति पूर्वत्र युत प्रति बोधप्राथनमूतकोदप्रतिपादनार्थमननं हि मूतानाभितयुक्त । 
स तुपरस्यवस्तुप्रसंपायं पुनरपयुचयतरे । अस्मदादीनां विगस््ैन्तानां प्रागिदेहानां 
यर्मादद्नं अवेषमतिशयेन इदं कारणमूतम् , तस्यात्पमस्य सेतारव्यपेरयौ पथं 

निवीकम् 1 यपेक्तोगतनं हि विरादधतिद्रार ऋममुक्िदिदुः 1 पथपराणिरेदानापु- 

५ क. मयःकोः 1 रक. द. शिषन। 



प्रपा० ८अदु०र्] कृप्णयलुर्दीयं वैत्तिरीयारण्यकम् । ५९३ 

प्पत्यमभिवृद्धिरेतत्वादप्युपास्यमनं प्रशस्तम् 1 अत्तशबव्दनिवैचनपर्यारोचनेऽपि पै. 
देहकारणत्वेनान्नप्य ्रशसत्वमवगम्यते । अते सवैः प्रानिभिर्मावना्ं मकष्यत 
रत्यज्नमर् । यद्वा एवोन्पराणिनोऽतति भक्षयति सेहरतीचन्नमर् । सर्वेऽपि देहा अ्नरप- 
नैषम्योतपादितरोमादिना भ्रियन्त इति लोके प्रतिद्धम् । श्रौत इतिशब्द उदाहृत 
छोकमाप्लरथः कोशस्माम्यर्थण । यः पमानुदाहितं ब्रसतस्यं बुमुततते ते प्रति 

मेधद्रारमूतोऽयमन्नमयकोश्तोऽभिहितः । द्वारतवं नास्य पुप्रमित्रकल्गरहकेच्ादिनाहम- 
विषयाततक्तिः निवार्य देदमापतपर्यवप्तायित्वपपादनदृपपदयते ] प्राणिनां हि खमावत् 
एव पुत्रादिप्वात्मज्यवहारो मवति । तं च शुतिपुवदति-““ गात्मा यै पुप्रना- 
माति इति । पेतरेयकेऽप्याक्नायते--“' सोऽस्यायमात्मा पण्येम्धः कर्मम्पः प्रति- 
धीयतोऽपास्यायमितर् अत्मा कतजव्यो वयोगतः प्रेति” इति । सस्यायमर्षः--- 
पुत्रवते गृहत्यस्य द्वात्मानै पृथ्रर्पः पितृर्पथेति । अध्य गृहिणः तपरन्धी सोऽयं 
पु्ररप आस्म श्रीतस्मातपुण्यकर्मनुषठानार्थ मृहेऽवष्याप्यते । पिव्रस्पत्तु छस्य कतै- 
व्यानि स्ीणि कृत्वा वयोगत आयु्येण परिहितो भ्रियत इति 1 ईशं पूत्रादावात्म- 
रवारोषं भगवान्भाष्यकार उदागहार --^पुत्रमायीदिपु विकटेषु प्रक्टेषु षाऽट्- 
भेव विकलः सरो वेति बह्यपर्मोनात्मन्यध्यस्यति" इति 1 खस्मादिदस्य पुत्रे भती- 
यगानत्वात्त्छिननारमत्यस्ययहारः रहो देयदत्त इतिवत् । त्मूमेवं मुरूयतामावं बोध 
यितुं पूत्रभित्रादिकाद्वाप्यत्सषैप्मा्ोकाय्यवत्पीऽऽमतततनद्ध देदे पैकोचयितुमन्नमय 
आल्मोपदिदयते । एतमेवामिप्रायमुपरिष्टादवस्ष्ट करिप्यति--^् य एवंषित् । 
मघ्म्ोकासेख । एतमनमयमात्मानमुपप्तकरामति" इति । यतु मा्यविपयापतक्तिवा- 

सनाप्रानद्यात्सकदुपरेदशमात्रेणातमयात्मनि न पर्यवस्यति तशय ततपर्यवहतनार्थं॑तद्धि- 
धयोपाप्ननोपदिष्ठा । सर॒चोपाप्को निर्नतरमन्नगमयमात्मानमुपरप्तीनो बाद्यविषयेभ्यो 
स्या्टैतोऽयौदनमये पर्नह्पति । यदि कश्चिदत्पायुः सङपरिलनस्य प्राणमयारिषिषे- 

केस्यामवेन ब्रह्यतच््मर ष्य पतपू्यमावादुक्तोपासनं दुरेव ्रियेत । तदानीषृख- 
र्या त्य सर्वा्तभातिर्थवति । दटशमेव विषथममित्रेय भगवतोकतम्-- 

श्पराप्य पुण्यकृतां सोकानुपित्वा शाशतीः पमाः । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगघरष्ठोऽभिजायते" इति ॥ 

सेवे विपयाभिरुख्यनिवृच्यर्भमनमयको शरुपदिदप श्रसन्वा्दुपास्नं पछछं चोक्तम्। 
अथ विषयेभ्यो निवृत्तस्यालमयकोजशञादप्यन्तस्वे्लाय प्राणमयकेशमुपदिशति-- 

सस्मार एतस्मरादरज॑स्समयात् । अन्योऽन्तर 

आत्मां माणमयः 1 तेनैष पूर्णः, इवि 1 

१, द्वारं पा २४. शसू । २ म. "दुत्यायो" ५ ४ ग. भ्रियते ) तत्ता" ॥ 
५ 



१९४ शरीषसायणावार्निरिवितमाप्यसयेतम्-- [अरपा०दभनु ०] 

~ यः प्रमरात्ता खयमाकादादिकरगेणा्मयतां प्राप्त इति ब्राह्मणेन प्रतिपादितः - म 

एव पुमः किन स्पष्टीकृतः ! तस्मादेव नादणेक्तदेतस्माच्छटकिन प्रतिपादितां 
मनुष्य दलतुमूयपानाद्यतिरिक्तोऽम्यन्तरमदेशावर्ती रविल्माणमय आत्मा विकि । 
तेन भाणमयेनेपोऽत्तमयः पूणैः । देहस्यान्तरापादमस्तकं प्राणमयो व्याप्य कीति । 
ठिद्नशरीरे ज्ञानशक्तिः करियाशक्तिभेतिदथं विदयते । तयोर्ये करियाशक्तिकार्यभूतः 
कथित्पाणास्यः पदार्थः । तस च प्राणस्य विकारः प्चवृ्ति्पूहः प्राणमयः । 
पत्तयश्च भ्राणापानम्यानोदानप्तमानारयास्तस्य भाणप्दाभेप्य न्यापारविशपास्ते च 
हदयाङ्किदेशेषु निष्पचने । 

तया चोक्तम्-- 

ध्टदि प्राणो गुदरेऽानः सानो नमिपरहियतः । 
उदानः फण्ठदेवास्थो व्यानः पर्वशो” इति ॥ 

तल्तघ् वृत्तपपूहकपप्व प्राणमयस्याऽऽ्सन्यसेषरिततवादहं मणिीववेषपृच्छ- 

षाप्तादिकर्वत्वेनाहप्रयसगम्यतवाश्चऽऽतमत्वे द्र््यम् । आत्मत्वं नाम॒प्रल्क्खल् 

पत्वम् । तत्र यथा पुत्रपिकषया प्रतीच्यन्नगयदेह आतमत्येनोपदिटे प्ति प्ररे 
पत्रा पुस्पास्म्वुद्धिर्िटृत्ता । तथा देहद्प्यानरे प्राणमयालन्युपद्िे पति 
देहस्य मु्यात्मत्वै निवारितं भवति । पुद्रदेहयोद्ुस्यात्मत्वामावकतान्येऽप्यवान्तसै- 
यम्या्रौणात्मत्वै भिथ्यात्मलवं चासि । तथ भगवद्धिरमाप्यकािषमुदात्स्तम्-- 
८ भौणमिष्यासमनोः से पूप्रदेदाद्ि्राधनात् » इति । तयोराप्मचन्यवहर्दषायां 

खसारेदभतीलप्रतीतिम्यां वैषम्ये द्रव्यम् । 

देहातमनोभेद्मजानद्धिदीकरिकैरलोकायतिङगैशमोच्यमानं दैहस्याऽलतवं पिध्येति यद्र 
माणमयातमोप्ेनापीत्सपादितम् , वरदेततततीयाध्यायस्यदतीयपाद% निर्णीवम्-- 

"जात्म देहरद्न्यो षा चैतन्यं मददाक्तिषत् । 
भरतमरेलमनं देहे नान्यत्राऽऽत्मा वरुर्त्नः ॥ 

भूतोपटच्िूतेम्यो तिमिना विषपित्वतः ॥ 
सैवाऽऽ्मा मीतिकादेदादन्योऽसरी परटोकमार ।1 

पूर मनश्िदादीनां कयैता नास्ति ठु पूर्पार्थतितयुे प्रति कोऽप 
पुरुप इति भसन्नाद्विचाधते \ तदेत्तदयिकरणं पू्योच्रयोर्पापिंसयोः गेषम् । देद- 
स्थिरक ख्मोस्षमागिन आस्पनः मतिपादकत्वात् ! तव टो्ायत्रिका देह 

+ एक स्परलमनः शरीरे भाषात्--यर ३ फ़ यर २०२० ५३१ 

4 स. तु दग, (मीना) 



पार <भनु०९} कृर्णयजु्ेदीर् मतिरीयारण्पकमू ।' ५९द् 

पएवाऽऽतेति भन्यनते 1 अन्वयम्यपिेकाभ्या वैतःयस्य देह एवोषटम्मात् । परति न 
दे ओतन्पमुपरष्यते न स्वपति 1 मै च चैतमय्य जालन्तरतया देहृव्यिरिक्तास्मलं 

शङ्कनीयम् । कमुकनागवद्ठीचर्णनां सेषोगान्मदशक्तिरिव देदाकाएपरिणतेम्पो परम्प 
जापपराने चैद्यं कथं नाम नान्तरं स्यत् । तप्माचेतनो देह आपति भर्त वृमः-- 
पृथिन्यादीनां मूतानामषरच्भिभूतेष्यो च्पतिस्कि भवितुमरैति विपयित्वात् । यधि. 
षयि तततद्धिपयादयतिरिक्तम् । या रूपरचतुः । तथा सति तादशनैतन्यस्याऽऽत्व 

पुदन्तै प्रति फं मौतिकदेदर्ूसत्वमापायते । पतये देरे सैतन्यमुपछम्यते नाप्त 
यावन्वयच्यतिरेकादुक्तौ त्र व्यतिरेकोऽपनिद्धः । अप्रलपि देहे परणोकमामिनशिद्!- 
त्मनः श्राल्िणोष्टम्मात् } श्ाखघ्य ष प्रामाण्यं समर्थनीयम् | 

अमात्मतवेन निर्णतिदश्पदिहादम्यन्पे यः भाणलतस्वोतत्तिदितीयाध्यायस्य 
चतुैपदे% चिन्तिता-- 

भपुख्यपराणः स्यादनादिनीयो वा न जायते । 
आनैीदिति प्राणचेष्ट प्रापष्टः शरूयते यतः ॥ 

` आनीदिति बवतत भक्तं वायुनिपेषनात् । 
एतस्मास्नाथते प्राण इत्ुक्तेरेष जायते, इति 1 

मुखमिरे पेषरच्छराषैनिशप्रफापि वायर्मलयप्राणः । प्रोऽनादि; । कुतः ॥ 
नाप्तदापतदितिपृकते आनोदवातमि्यानीच्छब्देन परटवीकमाणनैष्टाश्रवणादिति प्रति 
बूष्--जानीच्छन्दो न प्राणज्यापार् वक्यवतमितिनिपेधात् । रि तर्द ब्रह्म्त्तं 
रते । पदेव पोप्येदमग्र माधीदिव्यादिभिः पूषटिपरागवस्पप्रतिषादूकशरुल्नषैः भमा. 
नाभवत् । एतस्माज्ञायते माण इति श्रुतिषु स्येव प्राणनन्म प्रतिपादयति } 
तस्पादिन्द्ियवसराणो जायते । 

*ततरवान्यचिन्तिम्-- 
्वाुवोऽकषक्रिया वाऽन्यो वा प्राणघ्रुतितोऽनिटः 1 
सापान्येन्दिववृ्तिकी प्नस्थेरेवमुदोरणत् ॥ 
अति प्राणो पायुनेति भेदरक्तेरेकवेश्रततिः । 
वायुजलनेन प्ामान्यवृत्तिनप्वतोऽन्यता” इति 1 

याष्चवामुरेव वेणुरन्धवन्मुखच्र प्रविदयायस्थितः प्राणनाम्ना ग्यपदिदयते ! न वु 

# षभ ० २ एा० इ अन ४ यच ८14 न घायुल्ति एपगुषदेशात्--अ* २ पाध 
अन ५० ९॥ 

१क.ख.म. ह, तिदे) रख.नयः 1३ क. स. ग. र. "तवरा 



९९६ शीमत्छायणाचा्ैविरवितभाप्वसमेवमरू-- (मफा०<अलु०२) , 

भराणो नाम रिचिच्वान्तरमस्ति } कुतः । यः प्राणः प्र याशुरिति श्रुतेः 1 अयवा 
पञ्चरप्या यथा बहवः पक्षिणः खयं चडन्तः पञ्जरभपरि चाठयनित, एवमेकादशाक्षागि 
खखन्यापादद्धारा देहं चेष्टने । ततर देहचाठमेकूयो योऽयं सरवनधियपताधारणो 
व्यापारः त पराणो भरिष्यति । तथा च सास्यैर्कम्- ^ सामान्या करणृत्निः 

प्राणाचा षायवः पए ? इति । त््लात्न कत्त्वान्त प्राण इति प्रपि नूमः--श्राण एव 

सद्मणश्चतुर्ैः पादः । प वायुना स्योतिपा माति " इति शुखन्तरे चतुपपद्रलोपप्- 
नप्रसदधेनाऽऽध्यातिकप्राणस्याऽऽपिदैविक्वयिखतुप्राह्यानुमादकस्येपर पिमेदः स्वए- 

भेव निट । अतो यः प्राणः स वचुरित्येकतवश्चुतिः का्ैकारणयोरमेशवृत्या 
नेतम्या । यत्तु सास्यैरुक्तं तदपत् । इन्द्रियाणां सामान्यधृ्यपंमवात् । पिणं ह 

सामल्यनन्येकविभानि प्रज्ञरचठनस्यानुषटूयानि १ न हु वपेद्धियाणां दशैवश्रवणपर- 

यैनादिव्यापास एकषिधाः । नापि देहुचटनानष्ूटा । तस्माच्तान्तरं प्राण इति परि- 

शिष्यते 1 
तुव पृनरप्यन्यधिन्तितम्-- 

भ्ाणोऽयं विमुरल्पे चा पिः स्य्ुयुषक्रमे 1 
दिरण्यगरप्नते सरवदेहे पमोक्तितः ॥ 
प्तमासन्यासर्पेण विषुतेवाऽऽपिदेविकी । 
आध्मालिकोऽल्पः प्राणः स्याद्यश्च ययेद्धियम् ॥ 

शुपिनप्र मशकदेरि न्यूनाः पृ्तिकाख्यो जवसामारम्य दिरण्यगर्भपधेनोपू 
देषु पेकतदहेः समत्व प्राणस्य श्रयते-“ स्मः पपिणा पमो मशकेन स्मो नागेन 

सम एमि्िभिलेकैः सपरोऽनेन सवेण ? इति । तष्णादयापी प्राण इति प्रते नूपः-- 
आभिदैविकस्य हिरण्यमैमाणस्य पमटिरूपेण व्यषटिर्येण वावघ्मागद्िपुलव्घतु । 
वायुरेव ग्यष्टिवौदुः समष्टरिति श्रुतेः । तवैष पिपरत्व पमः धुपिगेत्यधिश्रुवादुष्त- 
नार्थ प्रपधितम् । माध्यात्मिक्तु प्राण इन्दियक्दददयः परिचि  } 

य्वनेकजन्माम्यस्तदेहातमःववाम्नन परायस्यपराणमयातमोपदेकमात्रेणाऽऽतमत्व- 
बुद्धि देहे परियक्तं न दाकतोति तँ प्तयुपारनान्वरं विषातुमुपाप्चखस्सं दीयति 

सवा एष परूपर्िध एव । तस्य पुर्दपविथताम् । 

अन्दयै पुर्पतरिथः। तस्य भराणं एवे शिरः 1 

+ अरुथ--अन पार जथर ६ क्* १३। 

घ. "णमः } रग. प.तुघष्ठा। ३. "ननन्याः। डय, कात । १ थ, श्न्वः ) 
६ स. प.तनादि)) 



(िपा०<अनु०२्] दृप्णवहुदीरं तेत्तिरीयारण्यकम् । ` ५९७ 

स्वानो दरषिणः पक्षः] अपान उरः पृकनः। 
आकरंश यआत्पा । एषिवी पुच्छं तिष्ठा, इति । 

देहादम्यन्तरवयेन यः परोक्तः स एप प्राणिमीत्येवमनुमूयप्रानः माणमयः पुखुप- 

पिथ एव । थप्यस्य रिरभाद्यवयवाः खतो न सन्ति तथाऽपि तन्संपाच पुरप- 
कार् एव उपाप्तनीयः । न चव दुःपेपादत्वं शङ नीयम् । तस्य पू्वोक्तप्याननभयष्य 
पुरुपप्रकार्तामनुदत्य तन्मध्ये पू्ैत्वेन वर्तमानोऽयं प्राणमयोऽपि पूरैषप्रकार् इति 
चकु दाक्यत्वात् | यथा मूपायां निषिक्तं हतताच्रं प्रतिमाकारं संपदते तदत् । तत्र 
हृदयादृध्वं मुखनापिकयोः सेचारौ पाणाखो एततिषिरोपः शरस्तेन चिन्तनीयः 

सवासु नाडीषु सेचौ व्यानाष्यो वो वृत्तिविरेपः 1 यश्चापानाख्यो वृ्िविरेषो 

षटदयादधो निगच्छति, . तावु पक्षदयस्सेण चिन्तनीयो । आकादशब्देनोदरमध्- 
यती नाभित्तभीप्यो देशविशेष उच्यते । तेन तप्रावस्थितः प्नमानो वायुर्पटक्षयते । 
सच वायुराहमा प्राणमयकोशस्य मध्यममागः। पृथिवीशव्येनावशिष्ट उद्वानवायु- 

सुपटकष्यते } सु्पार्भखीकारे दि भाणमयकरोशवाधिकारो बाध्येत । यथा पृथिवी 
प्रागिनापवष्यनिदेदुत्वाल्मतिष्ठा } सेथेवेदानवाुः प्राणादिवायूनां देदेऽयस्पान- 
हेतुः । याबद्रयषुदानवायुरुतरान्ति न॒ जनयाति तादत्म्राणापानादनां देहेऽवस्या- 
मम् ] भतः प्रतिष्ठा । उदानाल्यवृत्तिषिशेषयुक्तस्य पश्चविधदक्तिकतुः प्राणपदार्थ 

स्योत्ान्िपतिष्टयोः खातश्यपाधवैणिका आमनन्ति--“ स ईकते करि 
श्यहुमृर्वान्त उत्कान्तो भविष्यामि । कक्तिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठस्यामीति । प 
प्राणमपूजत » इति । भतः प्रतिष्ठदेतोः प्राणपदार्प्य पृततिविशेष उदानः 
पक्षयक्ररेण ध्येयस्य प्राणमयफोदास्य पुच्छस्थानीयः 1 ये शिरःपल्लादिस्ेण 
परिकल्िताः प्राणापानादिवृत्तिविरोपाः । यच्च वृ्तिमतप्राणतच््ं तत्त मैत्रेयोपनि- 
पदि स्पष्टमान्नातम्--““ प्रजापतिवी एक एवा्नेऽतिष्त्त नारमतकः 1 स आत्मान 

मपिप्यायन्बहीः प्रजा जघृूनत । ता अद्मिवाप्रुदधा अप्राणाः स्थाणुरिव निष्टमाना 
अप्यत नाप्त । पोऽमन्यतेतातं प्रतिबोधनायाम्यन्तरं विविशामीति। प्र वायुखिऽऽ- 

समानं कृत्वाऽभ्यन्तरं प्राविशत्स एको नाशकत्स पञ्चधाऽऽत्मानं प्रविभज्योच्यते यः 
भ्राणोऽपनिः सपान उदनो स्यान इति 1 अथ योऽयसूष्वमुत्कामत्येप वाव पत प्राणः ॥ 
अय् योऽयमवाद्संनरामत्येप चाव साञपानः{अयथययनवारएता अनुगरहीता इत्यप वाच 

स स्यानः । अथ योऽयं स्यवरिष्ठम्ताुमपनि स्यापयत्यणिष्ठं चाद्धेऽद्े मानयत्येष 

१४. श्पाका" । ध. दुत त्ता" । ३ घ. "द्ये दर" । ४ ता. "स्मिन्वाह 1 स. 'प्मिकनङ् ॥ 
५क.ख. र. ग्तवा ्रादुस्ाप्राः 1 ६क.स. ड, निदयसषुः ॥ ७. ने वि॥८ ग. 

"पानो ज्यानः। ९. "दानद" । 



६९८ श्रीप्सरायणाचार्यविरचितभाप्यपमेतम्-- (्पा०८अनु ०२] 
१ 

याब मान्त्रं व्यानस्य सपं केतेमाभन्तरा प्रघूकतिरवोदरानत्याथ योऽयं वत्र 
त्मृद्विरपि निगिरति चैपोः वाव प्त उदानः > इति | एर प्रजापतिः. स्वयेकाकित्वेन 

कौडारदितल्यस्तिच्ययं देहान्पृ्च सृष्टानां तेपां व्यवहारविद्यर्थ श्राणवायुपाधिद्धनीा 
स्मस्मेणानतः अविद्य पञ्चधा विभज्य व्यवहरतीति श्ुतेद्षः । 

पूक्ता्नमपवसपराणमयेऽपरि कोकमुदाहरति-- 

वदप्येष छेके मृति ॥ 

इति दृष्णयवदीयतैतिरीयारण्यकेऽपरपाठफे 
द्विरीयोऽतुकाकः ॥ २॥ 

अय तृतीयोऽनुदाकः । 

भरण देवा अनुपराण॑न्ि) प्रगुप्याः पर््वश्चये 1 
भाणो हि भूतानामा 1 तस्पारसरवायुप्ुच्यते । 
समेव त् सयुन्ति । ये भागं ब्रदमोसंते । भाणो 
हि भूतौनामायु; 1 तस्मात्स्वायुपमुच्य्॑ इति, इति 1 

ये सास्िका अग्नोद्धदयो देवा ये च राना ब्रादमणक्षत्रियादयो मनुष्यो येऽपि 
समप्ता गवाश्वादयः पशवः [त] सऽपि स्वस्वदेहमष्यवर्िनं माणवाय ने्टमानमनुपृत्य 
स्वयमपि नेषन । प्राण एव हि देहं ाठयति । तया कौप तकिनः समामनन्ति-- 
५८ भथ स प्राण एव प्र्तात्मदं शरीरं परिगृयोत्यापयति ” इति ) आथर्वणिका- 
श्वाऽऽकाशदिभूतामिमानिदमेवीगादीन्दियामिपनिदेषैथ पह प्राणामिमानिदेवस्प देषा. 

रणविपये प्ैवदे प्तमामनन्ति--५ तान्वरिष्ठः प्राण उवाच मा मोहमापयपाह्मेषैतत्प- 
छ्ाऽऽत्मानं भ्रविभ्यैतदाणमवम्य विषारयामि ” इति । यथा याणो भदुप्केण 
मेते तथा प्रणिन प्ररमपाणलाद्याणशब्देन शरीरमुषट्द्यते 1 यः प्राणो देवपनु- 
प्पपश्वादिदेदाना ये्टपुत्पादयति प्र प्राणो यस्मातर्यभाणिनापायुरुस्तस्मात्सवा- 
युपमुच्यत इति भाणप्य नामेयेवम् । यपेोक्तप्राणमयकोशन्ञानम्रेणायपयात्मवाप्तनां 

पदियज्कभशकटुवन्तो ये एुरुफसद्वा्नानिदृतये प्राणोपधिकं जदोपाते, ते पुरुषा 
आष्पालिकप्राणोपाधिकवक्षोपापनदितिज्ञनमन्यपमृत्युपरिहिण सर्वमायुः प्ट 
सन्ति । आपिदैदिकरिरण्यगर्माल्यप्रामोपाप्तनेन तु नन्मान्तरे स्वयमेव हिरण्यगर्महपाः 

सन्तो महाप्रदयपरयनत पवैमायुः पराषुवन्ति 1 कोपदं पाथं पू्वमु्त्य प्राणो हीतवा 
क्वस्योपराक्िपरशंप्ता्ं पूनरप्यमिवानम् । 

१ क-ख. द रथान व्. ख,ग. ट, जोय । 



[पपार दमन] हप्णयञदीयं तैत्तिरीयारण्यकम् 1 ९९९ 
प्राणमयेोपदास्य तत्पय द्दीयति-- 

तस्यैष एत शार्शंर जास्पा ! यंः पूय , इतन । 

यः प्राणमय दृदानीसृ्तः स्र एप एव तस्य पूर्मस्यालमयस्य शरीरे मवः पायर 
आपा । यद प्राणयस्याऽऽत्मत्वं दवानितं मवति तदानीमनमये स्वा्मत्वधमोऽ- 

पगच्छति । कितवन्नमयः दारीरं प्राणमयप्तु शेप स्वालिति निश्चयो नायते । द्यो 
रात्मनोरसंमवादिलयपः । 

अथाल्नमयकोशाजिवृत्स्याधिकारिणः प्राणमयको शादरप्यन्तःप्वेशाय भमोमयको- 
दामुपदिरति- 

तस्माद्वा एतस्मौतसाणमरयात् । अन्योऽन्तर 

आरसा मनोपयः । तेनैष पूर्णः, इति । 
ब्रमण्यध्चिता जगहुषादानैर्पा माया चिगुणासिका । त्च तमोगुणमागप्यासमय- 

कारणत्वात्तलिन्कोशे नाउयमेय महुखमुपठम्धते । न तु क्रियादक्ति्तीनशकिर्वा 
पतसित्नस्ति । रनेगुणमागह्य प्राणमयकारणत्वा्तसिमन्पराणमये क्रियाशक्तिर्पटम्यते । 
सर्वगुणमागश्य मनोपयादिकोशन्नयकरणव्वत्तपु तरिषु कोशेषु ज्ञानरा कतेत्पलम्यते । 
तपोमिश्ः सच्छरुणो मनोयकारणप्र् । अतो मनोमये तामस्तमागधर्मी रागद्रेपादय 
उषलम्यन्ते । रनोमिश्वः प्र्वगुणो विज्ञानमयकारणम् { अतो विज्ञानमये यज्ञादीनां 
यैदिकनित्याणां छष्यादीनां दौद्धिककरियाणां न कर्वृष्वमुपटम्यते । इुद्धपस्वगुण 
ओनन्द्मयकारणम् 1 अतत्र मियादिक्दवाच्याः सुतविश्चेषा एवोपठम्यन्ते । 

यदपि स्वर्पेशकषिव स्ञानराकतिस्तथाऽपि तदवान्तरमेदाभरिविधा करणशक्तिः पर्श 

कििर्मोगशक्तिभति । तत्र करणशक्तिजन्यं भरन्तस्य विकारः कामसंकर्पादिवृततिप्तमूरो 

मनोमयः । वृत्तय बाजस्नेयिभिरान्नायन्ते-“कामः सेकल्पो षिचिवित्स्रा ध्रद्राऽ- 
श्रद्धा धृतिरषृतिहूीभीर्येतत्सवं मन॒ एव इति । तथा कृष्णा सेहो रागो रोम 

इ्यदिशरुलन्तराण्युदाहर्याणि । सोऽयं मनोमयः भाणमयेदरम्यन्तरः । अत ए 
भरलयाप्तनत्वान्मनस्यात्मधैतन्वं दुर्वान्तरमभिव्यज्यते । तदभिभ्यक्तिवशादेव मनोमय 
स्याऽऽनमत्वम् । तेनाम्यन्तेरण मनोमयेन बाह्यः प्राणमयः पूर्णो यतते । यथा क्विया- 
शक्तेगरपादमस्तकं व्यातिस्तथा जानशक्तेरपि व्यातिरूपछम्यते | गच्रान्तःकरणेन मनपता 
महिप्कर्णा याकनक्रादीनि दशापयुषषटक्यन्ते । अतः स्पा ज्निन्दियाणां क्म- 

च्ियाणां च मनोमयास्ये कोोऽन्तमौवो दर्यः । 

१४. ष्ट्या ॥२स. मध २ स. ननमूता सा ष, (मोष्ठश। ५ स. "यदाभ्य"! 
६ ग. सर्गो)! ५७. “नि चश्च! 



६०० शरमत्सायणाचायविरवितमाप्यसतमतप्-- [भपा०८मदु०६] 

तेपामिन्धियाणपुसततष्िती याध्यायस्य चतुर्थपादेन चिन्िता- 
भकिमिन्दरियाण्यनदीनि सृज्यन्ते वा पगरह्मना 1 

मृष्टः प्रागृपिनान्नेषां सदधागेक्तेरनादिता ॥ 
एषुब्या प्त्नुदधरतिवत्वाञ्जनिशवात् 1 

उत्पयनीऽय सद्धावः भ्रागवान्तरपषटितः ॥ 

शरपवो वाव तद्रे पद्ासीत्के त त्रपय दति प्राणा वा क्रयः, इति शरुला पृः 

ू्वतिन्दरियाणां पद्धावावममादना दितं तेषामिति माति हूमः--एकपि्तनिन पर्षवज्ञानं 
तावदन्दरियाणामनूत्पततौ न घटते ! तथा “ अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राण- 
सतेनोमथी वाङ् इति भतकार्यत्वमिन्दियाणा श्रूयते । ^ एतस्माज्जायते प्राणो मनः 
र्वद््रियाणि च " इति स्पष्टोविन्दियाणां जम्पशरवणम् । य्न एषेः प्राकद्धाववप्रयं 
तद्रवान्तरमृषटिविपयं व्यास्येवम् } तर्मादिद्धियाणि परमात्मन उत्पयने? { 

+ततरैवाल्यिनितम्-- 

न्पपकादश वाऽक्षाणि सतत प्राणा इति श्रुतेः । 
स स्य्पनिषठषु च्छ्रषु च विदेषणात् ॥ 
आशीण्यस्य हसतादेरपि वेदे समीरणात् 
जेयन्येकादशक्षागि तततत्का्यनुरोषतः ॥ 

, परीयेन्दियाभि । कुतः । सक्त प्राणाः प्रमवनि तस्मादिति स्मान्पधरुतेः । एते प 
दीषण्याः भराणा इति शिरोगतप्र्च्छि्नघत्ेने विदोपितस्वाचचेति प्रति प्रन“ 
श्विरोमिम्य इतराणि हस्तादीन्पपि वेदे प्मीर्यने “हस्तौ वाऽऽदतिम्यं षोप्रत्य. 
श्वाऽऽनन्दयितन्ये भ" इत्यदिना । तथा च बेदमुलदेव निश्चये प्यिकादरव्यापराणां 
दकषेनधवणामाणाखादनश्परोनामिवदादानगमनानदविप्धयानानपुषटम्बा्त्साभन- 
त्वेनेन्तिवाप्येकादशेत्युषयन्तेन्यम् "६ 

शैपुनर्प्यन्यच्चिनतितम्-- 

५न्यापीन्यणूनि बाऽक्ाणि प्या व्यापिचमूनिरे 1 
वृत्तिखामसलत्र तत्र शद कमेवशादधयेत् ॥ 

देदस्पदरपिमद्यागप्वेवासत्वं भकारे 1 
उच्कान््यादिश्वेलानि दूति स्ुरदर्नात् ॥ 

तया प्राणाय २ ए ४ सर १ रू १15 रम् गनेशेवितस्वाच--मर २ 
पार ४० द मूज प 1 र अणवव्र-मग र पार ४मन ३० ७ 

१ ग. न्तिचम रप. तीः ध. देपर। 



्िपर०<मनु° ९] ̀ कृष्णयङ्दीयं पैत्तिरीयारण्यकम् । ` ६०१ 

सकवैगतानभिन्द्ियाणां तत्तच्छरीरावीच्छनशेशेषु वत्तसोवकरमफलमोभराय यृत्ति- 
मो मवतीति यत्सांखयर्तं तदयुक्तम् । कल्नागीसप्प्ात् । पेदागच्छि्र्र- 
सिमदमैरेवरोपम्यवहारकदधौ किमनया वृ्तिररितानां सषमतागभिन्दिपाभां वसप 
नया । कंच श्वतिरुत्वान्तिगत्यागतीर्जवस्य प्रतिपादयति ! वाश प्णतप्य नीवह्य 
ने ह्या: संमवन्तीति गु्यत्वतिद्धयर्ममिन्धियोपविः ष्टीकृतः 1 यदि सोऽपयुपापिः 
सपैयतः स्यदटुभ तश्ुतकान्सादयो सुर्यो: समेयुः । ततपादपरपयतान्यक्षानि । मध्य. 
मपरिमागेप्वद्दयत्वविवश्षय मूत्रकारेणाणुशब्दः प्रयुक्त?” । 
` भसुनप्पन्यचिन्तितम्-- 

“स्तषा देवतन्न! व वागाद्याः स्यत्छतन्रता 
नोचेद्वागाद्विन मोगो देवानां स्थान्न चाऽऽत्मनः। 
शृतमन्यादितच्नतवे मोगोऽभ्न्यदि्तृ नोचितः । 
देवेषु पिद्धत्वाजीवे भूष कर्मणा । 

वाणादीन्यजपमि छस्व स्वादव्येण प्रन न तु देवतापर्द्राणि { अन्यथा 
ागादविजन्यष्य भोगस्य देवाना मोकृत्वा्त जीवात्मनो मोः स्यादिति पपि व्रूमः 
सभिवीपूत्ा सुसं प्रािरदिल्यादौ यागरदीनामन्याधवृगूदीततवं शरूयते । जत देवप. 
रतकवन्धिणपरदृतिः ¶ न चैतावता देवानामत्र भोकलम् | महापृण्यफं देवत्वं प्रषा- 
नागषमभेगत्यातुचितत्वदिवतादेषु परममोगष्व तिद्धलवाच । मवुप्यादिनीवतु देर 

सिठीरापादितं मोगं सकरमफठवया मृ इत्ुषपयते । त्मादेवतापरवन्नाणीन्दियामि । 
* पुनरप्यन्पचिन्तितपरू-- 

प्राणस्य वृत्तयोऽक्ताि प्राणात्तच्वन्तराणि षा 1 
तदुपतयशचतेः प्राणनाननोरुल्वाच्च वृत्तयः ॥ 
अ्माश्नमादिपेदोक्तेगँणि वेदरपनामनी । 
आलोचकल्वेनान्यानि प्राणो नेताऽक्षदेहयोः » इति ॥ 

इह वागादीन्यक्नाणि पुरूयप्राणरृत्तयो मवितुमरईनि । कुतः । तेषां प्राणक्ूपतवश्रष- 
णात् । “ त एतष्यैव प सूपममबत् ५ इति शुतेः । शिच अआाणशन्येनैत तानि 
छक स्ययद्ियनते प्नियनाणध्य प्राणा नायापि निरगच्छन्तीव्यादौ । श्रुतिश्च बाग्रादीनां 
प्ाणनाज्ञैकतामाट-““ न धै वायो न घलूपि न श्रोतामि न मनाप्रीयाचकते प्राणा 

* ज्योतिरायमिषठाने तु हदामननाद्-म० २ पा ७ अ= ५ सू ४८। + त् इन्दिवागि 
सयपदादन्ययः शेषटातू-भ० २ पार ४ अ= < शू 4०७1 

१४, श््याःस्यः।त'। 
७६ 



६०२ ओप्रायणाचार्वविरवित्तमाप्यसपेतम्रू-- (भष ८अद्०२] 

इयेषाऽऽक्षते " इति ! तस्मान प्राणादन्यानि तत्वानीति प्रतत नमः“ तानि 

रयः श्रमो भूत्वोपयेमे तस्मच्छरन्यतेव बास » इत्यादिना वागादीनां खल्ववियेषु 
भात्यादिममिधाय “ अयमेव नाऽऽगरोयोऽयं मध्यमः प्राणो यः संचयाप्चरेथ न 
व्यथते » इति प्राणस्य स्वन्यापरे श्रान्त्यमावमाइ । अयमेको मेदः } तथा प्राणपतै- 
यादे मागादिनिर्ममनवेशयेदेहस्य मरणोत्थानामावमभिधाय अ्राणनिर्ममनभ्वेरायोगैर- 
णोत्याने दक्षीयति । अत्र एवमादिमेदोक्वागादीनां प्राणरूपत्वं भ्राणनामत्वं च मौणम्] 
स्वातिभत्यन्पायेन च प्राणान्वा । व्यवहारमेदशच मूयानुपरम्यते ] स्वस्वविपयं 
परिच्छिदयाऽऽलोचकानीन्धियाणि । प्राणस्त्वक्षाणां देहस्य च नेता । तस्माद्वदधरपा- . 
दिवैलक्षण्यास्राणात्त्वान्तरणीद्धियागि 

एतपमिकादङगेन्दियाणां मध्ये मनमो पृ्यत्थत्त्नान्ना मनोप्रयकोश्च इत्युच्यत । 
प्राधान्यं च मनर वागादीन्द्िैः स्सन्यवहिपृपनीन्य्वादुपपद्यते । वागाद्य्तु 
विवादिदल्भपादिरूपा परज्ञाशब्दामिषेया मनोवृत्तिं पुरस्छृतैव व्यवहरन्ति 1 
एतशधान्वयस्पतिरेकाम्या प्रपश्य द पीतक्िनः ्मामनन्ति-“ प्रया पाच पमा. 
रुष वाचा स्रवोणि नामान्या्नोति प्रत्तया चक्षुः समार वल्ुप स्वीणि स्पाण्या- 
ओति » हादिरन्वयः । “ न हि प्ज्नयेता। वास्नाम रचन प्रततापयेदन्पत्त भे 
सनोऽभूदि्याह माहमेतनाम परा्ञातिपमिति ) न हि प्रज्ञं चू रूपं ्रिचन प्रत्ता 
पमेद्न्थ् मे ममोऽपृद्िदाह नाहमेतं परा्ना्िषम् " इया्विच्यतरिकः 

एतस्िनप्वन्दरियप्तमषिर्पे भरनोमयकोशे स्वातमत्वटुपदिरथ तदेष दि षदं वपि. 
यिवृमूपाप्तनाविषिमभप्ेलो रस्यं दरयति-- 

सया पप पुरुपयिय एव 1 सस्य पुरेपपिधताम् 1 अन्यै पुर 

प्विधः । चस्य ब्धे शिरः 1 ऋ्दक्षिणः पसः ¡ समेोच्ैदः 
पक्षः १ सर्दिश गात्मा ! अयबशद्विरसः एच्छं मलिष्ठा, इति । 

सया इत्यादिना पो मनोमयः प्राणुप्रयदम्यन्तर आततेनपिटः स षष 
संकृस्पयाम्यहमित्यतुपूयमाने उपासना पञ्चावयवेपेतः पुरयाङार् युव भवाति । पूर्वः 
कनमूषानिपिक्तहुतत्नन्य यिन भ्णमयमनुसृत्य युरुपविधतवम् । यतुएदयल्लयो वेदपर- 

यगत म्रः | अद्विथ्यते व्िषीयतेऽनेनेयादेक्षो पिधायकं बासण्वाक्यम् । मय~ 
सयेना(णा)ङिरोनामकेन च महर्षिणा ट्ाच्वू्वेदता मखा अपषष्धिरसः । तेषा 
पैहिकावि्ाप्त्यनिष्टपरिहासै मनि साषनतेन बरतिष्ठातवम्। ययि दाच्दात्यकरा यञः 
रादयो न मनेोरूपालपाऽपि तेद्ायोनका मनेोवृ्तिविश्ेपा यजुादिश््दैस्परक्षषने 1 

4 सश्नि ते" ३ य. "ति" वल्य" १२. "दम । 



(िषा०८अवु० र] दकृष्णयजेदीयं तैचिरीयारण्यपरम् । ६०३ 

ू्ववद्मि्मनोमयेऽपि -ोकषुदाहरति-- 

द्प्येप छेको भवति 1 
इति शृप्णयङ्वैदीयतैत्तिरीयारण्यकेऽ्रमपरपारके 

ततीपोऽसुवाकः ॥ ३॥ 
णय घतुरयोऽनुपाकः । 

यतो वायो निवैरनते । अप्य मना सद 1 भानन्दं 
प्रह्म॑णो विद्वान् । न बिभति कदाचनेति, इति 

पाचकाः शब्दा ज्ञापकेन प्रनसा स्ह त्रपणः स्वरूपमूतमानन्दममाप्प यस्माद्र 
प्ानन्वानिव्ैन्ते तद्रसलानन्दं सिद्रान्मनोमयोपाधिविषिष्टमुपाप्ीनः कदाचिदपि 
ने विभेति । नातियणाद्यमावात बरह्मणि वावकशब्दभ्रदूतिः । 

एतव ैष्कम्यसिद्धादुक्तप्- 
धपष्रोगुणक्रियानातिषडयः शब्दहेतवः । 
नौऽऽमन्यन्यतमोऽमीपं तेनाऽऽत्मा नमिषीयते" इति ॥ 

मनोऽपि यक्तूनि संकखयत्तदानीगीदगिति बा तादणिति वा कसति । न चैत- 
हमयं रस्मि समति । तस्मान्मनो बसणो निवर्ते 1 

सदेतत्पश्चकोशपिवेकेऽभिहितम्-- 
॥ "कीदक्तदिति वेलश्ठेतिदक्ता नादि तत्र हि। 

यदनीदटगताहक्व तत्स्वरूपे विनिशिन् ॥ 
सस्षाणा विपय्त्वोदवपरेन्तस्तादगुच्यते । 

विषयी नाक्षविषयः छच्वान्नास्य परोक्षता इति ॥ 
पूर्वत्र यथाऽन्नमयोपायिविदिषटध्य, पराणमयोषापिविरिषस्य च व्र्मण उपाषनमर- 

मू, एवमपि मनोमयोषापिविशिष्टस्योपाप्तनं विवहितेम्। अन्यथा यसुरानिषु शिरः~ 

पस्षादिकरपनाविय्य मपतभ्येत । विद्धानित्यत्न विदिषातुरपातनवाची । विघुपालितरिः+ 
ययोरुपाद्तिभरकरणे पर्यायत्वदु्नात्। एतचाऽऽर्ययथिकरणे भाष्वकरैस्दाह्तम्-~ 
एचिद्धिदिनोपक्रम्यो प्रधिनोपपहरपि “पस्दधेद यत वेद इत्यत्रा “अनु म एतां मगवो 
देवतां शाधि सां देवतामुपरस्ते,› इति । कचिधोपापिनोपकम्य विदिनीपर्र्ति) यथा-~ 
“मनो जद्वेतयुपाप्ीत)ः इलव “मति च तपति च कौरव्या यशा वदाव य एत वेद 
इतति। तस्यद्ेदनमनोपापतनम्। तेन चोपासनेनेहामुत्र च मतिम मवति । निरन्तरमुपापीनस्य 

१, स्येको भदति{ २ष.न्न्ते पग्रद्मा १ ३. नाश्मिप्ननयत" 1 #क. स. प. इ. 
चेद ॥ ५ क. ग. इ, "प्त द" ८ 



६०४ श्रीमत्वायणाचार्यपिरचितमाध्यसमेतम्-- (भग०८अब्०२) 

रागदधेपायवपतराभावदिहिकमीलमावः कपकिपद्ारश्चाऽऽगुषमकरमीत्यभावः 1 उपथ- 
भरि विवक्षित्वा कदायनेव्युक्तम् । 

मनोमवोषेशोऽस्य तारय दर्शयति-- 
चस्ैषृ एव शार आत्मा} यैः पूषस्म इमि 1 

प्राणमयः शरीरं ठत्छामी मनोमय अस्मिनिदटनिश्ठयो नायत इत्यः । बृहदा- 

रण्यके वालाक्यजातराद्ुसेवादे प्ाणात्मवादिनं बाहां भरति प्राणस्यानासमत्वे 
मोधपिहुमनातरघुबीटाकिना प्रह कस्यविपुहपत्य पप्य सभीपे गत्वा शाख 
तिदैः भराणनाममिशवतुरभपतं पुठपमामक्य तावता तस्ित्रतुत्यिते सति जडत्वेन भाण. 
स्यानात्मत्वं निश्चिय भाणादन्यं चेतनमात्मनं दर्शयितुं पाणिना तं पुरुषं पनः पुनरा- 

पिप्य बोधयांचकार 1 ततशेतन अत्म त्तस्यौ । तया च शूयते--शरी ह षुं पुरः 
पाभमतुस्तमतैनामभिगमन्नयां चन । यृहतपौण्डरवाप्तः पतोम राजतिति । म नोत्तस्पौ । 
तै पाणिन।ऽऽपेपं बोघयांचकाई 1 स्र होततस्यौ” इति । 

जथ प्राणमयातनिदृत्तस्य मनोमयकोशादप्यन्तः्ेशाय वि्ानमयकोरगुप- 
द्विशति-- 

< 

सस्पाद्रा एतस्मान्मनोमयात् । अन्योऽन्तर 

आत्मा विंक्षानमयः 1 तेनैष पूर्णैः, इति 

कामतकर्पादिगृततिसमूदरूपो यो मनोपयः भरत्ययात्मोपापित्वादात्मतिने दिष्टः } 
तस्मादितप्पादहं कामयेऽहं सैकस्पयापोत्येवमनुमूयमानादम्यन्तरो विभ्ानपया- 
ख्योऽन्य आत्माऽद्िं ! तेनं विज्ञानमयेनान्तरवसवेन भहिष्पतो मनोमषः पूर्णो 
ति | सत्वगुणरायोयां त्तानशक्तौ तमेोगिथमागो यथा रागद्वेपदित्ामत्तमेपितं 

भना मवति तथा स्नोमिग्रो मागो राजसेन कतेन र्णेितं विज्ञान भोति 1 
मनेोवृततीनां मध्ये विकिषटमहं कर्ततयेवस्े वृतिन्नाने यस्य करत्वधमे तप्य वस्तुनो 
आहवः मवति तदवतु विताने तप्य विकारो विज्ञानमयः ] रनोमिश्रप्त्वगुणकार् 

हि किक्ानमहंर्यविपयाभिमन्तृरूपेण बिक्रियते } तमेतमभिमन्तां स्वे जना * अदे 

भरस्ययेन विषयं कुर्वन्ति । द्विविधो मनतः प्रय इदेप्रत्यथोऽदहधत्यश्चेति ! तत्र 
दैप्रययो चदिरुखतया ध्रमाहुरल्यपदा् श्रमे मपयी करोति 1 अदपरत्ययस्वन्तर्युः 

भरमात्ारमेय विपयी करोति । नै चात्र प्रमात्प्मेयताकर्यदोपः दाद्धनीयः । दष्टतेन 
तस्य दोपस्वामावत् । न हि द्ेऽनुपपनं नमेतिन्पायातु 1 योऽयमहप्रययविषयोऽ- 

१४. ^त्पण्टुर"। २ क. च. ट. नोपादि" १३ द, ख. प. द. शतृ" 1 ४ ख, पर्षि" $ 
पट. नतव) 



[पपा <अ ०२) ऊृप्णयजुवेदीयं तैततिरीयारण्यकम् । ̀ - ६०५ 

भिमन्ता सवषु श्रमाणव्यवहारैपु प्रमाता सोऽयमत्र विज्नानमवः । एतमेषोदिर्याऽऽ- 
य्यैणिकाः--“"चश्ुध द्रव्यं च शोध च श्रोत्तम्यं च" इत्यादिना प्रमाणपमेयनातं 

पथेमनुक्रम्य, पवन्ययहारकतीरं येव विस्प्टमागनन्ति-- एष टि ब्र स्ट 
श्रोता प्राता र्तयिता मन्ता नोद्धा कती विक्ानात्मा पुरुपः” इति 1 कोौपीतकि- 
नथ--्रत्तया वाचं स्मास्य" दलयाद्िना विषयेन्दियव्यवहारप्य सर्व्यान्वयव्य- 

तिरेकाम्यां मनोषीनत्वमान्नाय, अशेषन्यवहारकतीरं एथगामनन्ति--^न वाचं विनि. 

ज्ञासीत वक्तारं विद्यात् ” इत्यादिना । नन्वव व्यवहारस्य कतौ भवति । गत्वी 

विज्ञिनपयाषयभतुः कोशः । अत एव भगवान्वादरायणो द्विसीयाध्यायस्य तृती, 
यपादे जीवात्मविचरे-- “कती शा्लारभव्तात्", { च पू० अ० २ पा०-६प० 

६३} इति सूध्रयामापत । नायं दोपः । जात्मकर्चत्वस्यौपाभिकत्वात् । एतच यथा 
च तक्षोमयया'' [ त्र० सू अ० र् पा० १० ४०] इत्येवं पूत्ितम् । रोके 
रक्षा.यपा मादप्ताधनर्वास्यादिभिरयुं्ः प्रापनादस्य कती मवति । प्ताधनहीनस्तु भव 
कती । तथाऽयमात्माऽपि खर्ूपतोऽपङ्ग एव सन्वागादिकरणप्तदितः कर्तेति 
सूवार्थः । तई पूवोक्तवादोनिद्रयान्तःकरणपतमूहर्पमनोमयस्य संयोगेनैवाऽऽमनः 
फरूत्यसिद्धौ किमनेन वित्ञानमयेनेति चेन्मैवम् । जनेन न्यानेन तकषण्यपि बैय्ध्यस्याऽऽ- 
प्रादयितुः शक्यत्वात् । वाप्य दिक्ाधनपयुकतस्य बा्षणादेरेव प्राप्तादक्त्वे सति 
व्य्लक्षा स्यात् । यदि बह्मणादौ प्राह्दगोषस्तानक्रियारक्लोरमावतक्षाऽपे- 
येत तर्धीत्रापि सकन्यवहारगोचरन्तानक्रियाशक्तियुक्तो वित्तानमयोऽपे्षयते । न 
चापङ्गस्याऽऽत्मन आरोपमन्तरेण शक्तिद संभवति । आरोपशच कचिनपुरूयस्यै- 
वाऽऽधारान्ते श्यते । बिष्गते हि पर्थ मुख्ये प्मैतवं रज्वारोष्यमाणं 
दृष्टम् । तस्मादत्रापि विज्ञानमये स्यं शक्तिद्वयं बिदामन्यरोप्यताम् । एतदेवाभि- 
प्रेय वाजसनेयिनः समामनन्ि-- “योऽयं विज्ञानमयः प्रगिपु ढयनर्ज्योततिः पुरुपः 
स्त समानः सक्रुमौ छोकायनुंचरति ध्यायतीव उेलायतोव'” इति । अत्र योऽयं वेततन्य+ 
श्योतिःखष्पः पुरुषो विज्ञानमयोपाधिकरः स॒ पुरुपलेनोपापिना समानः परिच्छिनः 
प्नचपाि सेचरन्तमनरु स्वयमपि रोकाुनी संचरति । स्वयमप्तचरनेवोपायिंनारेण च 
सचाएवानियोपङम्यते । यपा धटे देदान्वरं भ्रति नीयमाने घरदच्छिन्रस्याऽऽकाश- 
स्यान्यदरो मयनं न खतलद्धत् । सोऽयमर्यः छत्तारिवधव्दैन स्पष्टो क्रियते । उपाधौ 
ध्यायति त्ति निदात्मा स्वयमपि ध्यायन्निवोपरम्यते । त्थोपाधौ ठेटायमाने स्वय- 
मपि चटन्िवेपटम्यते । एतमेवोपाधिप्रयुकतसुत्कान्तिग मनीयमनादिपं्ारं भगः 
घान्सूत्यामाप्त-- ५ तदरगुणप्तात्वाज्ञ तव्यप्रेशः ” [ बर पून भ दृ पार्द् 

१.1 त । र. प्तौ ॥ न ।३स.नरि। ४, सुल्ये॥ ५. नादि" 



दण्द श्रीपत्सावणाचार्यविरचिततमाण्यसतमेतपू-- [(मपा० <अत] 

सू २९. ] इति 1 एवं च प्रति कर्मुत्मपि विज्ञानमयोपायौ धर्वमानमातन्यारोप्यत 
इृलयम्बुपगन्तव्पम् । पोऽ क्ैत्वशकियुतो विज्ञानमयः करणतशचक्तियुक्तान्मनोम- 
यदिम्धन्तरः नतु मन्ता सरितान्येकाद्ेन्ियतत्तानि प्वृच््ुपेतं पाणत्तं वेदे. 
तायदेव टिङ्कशरीरं मीपं सान्नासे विचारितम् । न तु विज्ञानाख्यं विंभिततत्वमिति 
चेसाणपादे तद्ि्ारामविऽपि कतः पूरस्मिन्पादे, जीवात्मनि सेारथमौपादकलेन 
तद्रुणतारत्वादिदयादिना विचात्ित्वात् । अङ्गीकृतेऽपि विज्ञानास्पे बुद्धिते 9ङ्ग. 
शरीरस्य प्तदशपतरुया पूते । सा च सेख्या भगवद्धिरदादता--“ अपश्व्तपश्च- 
महामूतानि तत्का च स्षदशकं चिङ्घम् » इति । 

तस्याथ से्यायाः ते्येयानि तत्वानि दिश्वसूयाचा्यरीशितनि-- 

ञनिन्दरियाणि पञ्चैव तया कर्मनदियाण्यपि 1 
यायवः पच बुद्धिश्च मनः परप्तदशं विदुः 2 इति ॥ 

नम्वेकस्यैवान्तःफरणतत्वस्य मनेोदु्यकारवित्तास्याथत्वारो धृत्तििदाः । पराया 
स्मकं मतः ] निथयातिका बुद्धिः । जभिमानात्मकोऽहंकारः । वेतनास्मकं चित्तमिति 
वृत्तीनां रक्षणानि । एतास दृतयक्द्िपयाश्ाऽऽयर्वणिकरटुकरान्ताः--चभनश्च 
मन्त्यं च वुद्धि गोदधवपं चाहंकारशार्कतैन्यं ध चित्तं च येतयित्तभयं चः इति । 
षते च वृत्तिविशेषाः क्षणिकाः काेदनैषोलयन्ते “ुगपजजञानानुतपत्तिर्भनपो (दम्! 
ति न्यायाद् 1 तया प्ति वृत्तिमा््वरुषयोर्मनोमयविज्ञानमययेो एन्मयप्राणमयवतथ- 
क्तसरूपाभावादि्काछीनत्वाान्दिषीवो च युक्त इति चेत्। म । करणस्तेण 
कररूपेण च तयोलस्वमेदाक्तीकाराद् 1 पू्ोच्धा मनोधुश्याद्यश््वारोऽपि करणद्यैष 
व्यापारविोषाः करव ह करणात्ययेव तच्वम्। तच्च भृद्धिशब्देन विज्ञानशब्देनाहे- 
शब्देन च त तच व्यवहियते | तत्र कटाः करि युद्धिशब्दमेवमामननिि-्लात्ाने 
रथिनं विद्धि शरं रथमेव वु । वुद्धिठ् सामि िद्धि मनः मदमेव च । इन्द्रि 
याणि हयानहुधिपयांरेपु गोचरान् > इति । चिदात्मा रथमा । अचिदरूपा दै 
पाशी वैतन्यप्रतिभिन्वध्य कर्त्वधर्षस्य वाऽऽषारभूता बुद्धिः सारयिः । प्ता दि 
चिच्छायोपेतत्वद चेतना कर्मत्वेन च प्ारयिवस्सवतेच्रा सती भर्रह्ददोन मनोरमे 
करमेन हयपरहद्ानीन्दिमाणि नियमयन्ती रथग्रदशं दरीं व्यापारयति । अतोऽत्र 

सुदधिमनप्तोखत्भेदः । बँदिस्यायितवमेककाव्यिसवं नावथम्यते । विज्ञानशब्दो 
सभैवाऽऽन्नायते--« विञानस्रयिर्तु मन्रगरह्वा्नरः ] सोऽध्वनः पारमामोति 

त्द्विप्णोः परमं पदम् ” इमि 1 वुद्धरन्तरत्वविवसोत्वर्स्ततवाऽऽस्नातः--“{न्दरि- 

११, ्तिषहिवि"। रग. वोः 1३ ग. पवद; स्था 1४ ख, "प्रवं वा्ित्तः। 



(एष <अतु ०२] ङृष्णयदीये तैत्तिरीयारण्यकमू ! ६०७ 

येभ्यः परा श्यथौ अपेम्यश्च परं मनः 1 मनस्तु परा बुद्धिः " इति । तपा प्रमा. 

त्मदशनार्थं निरोधपरमाधिरूसं योगं चुवती शतिरविजञानस्याम्यन्तरत्वं दकीयति-- 

^ यच्छेद्याननप्ती प्रा्ञ्तचच्छेञ्ज्ञान आत्मनि »» इति | प्रथमतो वागादीनि बाध्य 

नौन्दियाण्यम्यन्तरे मनषि नियभ्य तदपि मनेप्ततोऽप्यान्तरे ज्ञानात्मनि मियच्छेत् ! 
स्तानात्मदाल्दैनाघ्र विज्नानमवोऽभिधीयते न तु विदात्मा। तस्योत्तरय तयच्छेच्छानः 
मत्न बह्यमाणलत् । पखह्मस्पत्य प्रयगासमनः परार तिन्ञानं परमम, 
प्रापितो मनस्ततोऽपि बहिः प्राणः । सोऽयं फरमः सप्तासवर्णनप्रलवे वाननेपिः 
भिरत्नायते-“ स पा अयमात्मा विज्ञानमये मनोमयः प्राणमयः *» हति । स्नोऽयं 
पद्धिविजञानकब्दाम्याममिपीयमानः पदार्थः स्वप्यहदाव्देन व्यवहियते । माष्पका. 

राभाध्पा्तु्ाहरन्वः पुत्रमापीदिकं देरेन्दियमनांति चेदाहृत्य तदृष्टेन विज्ञानमय 
प्याध्यापतमुद्ानह्रः--“ एवमरहमस्ययिनमरेपखयप्रचारसराक्षिणि प्रयगत्मन्यध्यस्य 

इति । समन्वयसतभाप्येऽप्यवमाहः--५ तेमैवाहेकर्ीऽदंययिना पवौ; किया 
निप्पाच्न्ते तत्फलं च प्त एवाश्नाति श्योरन्प; पिप्पटं ख]दत्तिः इति धुतः" इति ! 

यमेव कती भोक्ता सैयायिकादिमतषिदो नीवासा । सांर्पाथैवमाहुः--भन्तः- 
करणे तिविषभिति 1 तेत्रेद्धियाणमिकादशपेरूपापूरकं मनोनापकमेकम् । अहंकार 
तेत्छं द्वितीयम्. । गदत्तच्वं तृतीयम् । तेव्वहंकारमेवं रक्षयन्ति । अभिमानोऽहंकार 

हति । प्र एष चितिच्छयेगरतोऽ्ंकारोऽत्र विज्गानपय | तेन विज्ञानमयेन मनोम 
यस्य पुरीत्याततादशमनेमयन्यासप्राणमयेन पूर्नेऽजतमयेऽप्यापादमप्तकमहं महुप्य इय 
मिमान उपरम्यते । 

अध विज्ञानमये स्यात्मत्वबद्धिदार्याथपुपाएनं विभित्ुरपास्यष्वरूपं निहमयति-- 
सवा एप परुपवध पव । वस्व पृरुपविधताम् । 

अन्वये पुरुषविधः । तस्य धेद्ैव् शिरः । ऋते 

दक्षिणः पृक्षः । सल्यपुतत॑रः पक्षः 1 येग 

आतमा 1 महः पच्छ प्रतिष्ठा } इति 1 

मः पुेक्तप्रकारेण श्रुतिषु भैयायिकादिमतेषु छोकन्यक्हारि च प्रधषिद्धः कती स॒ 
एमेपोऽस्माभिरहं फतेयनुशूयपानेो विज्ञानमयः । शिरक्लादिकसपनयेोगांतिते मनो 
मयमतु स्वयमपि ताश्रमरतिमन्यायेन शिर्ःपल्षादिकल्पनया पुरुपाकार् एत भवति ॥ 
यथपि श्रद्धादयो पृसिरूपत्वान्मनोमयस्य कायाः तथाऽपि विज्ञानमयघ्य कैः 
तमेनं करणतद्रयुतिस्वमितवान्मनोदचय एतदीया अपि सवन्तीत्यभिप्रय वित्तानयस्यं 

१ ग. प, "तोऽपि बदिमेन' 1 २ ध. विच्छा ॥ 



दण्द श्रीसरसायणाचायेविरवितमाप्यसमेतपू-- (भषा०८अब् ०२] 

श्रद्धा शिर स्त्युच्यते 1 मुरुशाखयम्याममिहिते तस तदव्रोधोपाययोश्च परमो 

विश्वाप्तः श्रद्धा । ऋतप्तचरन्द्राम्पामप्यन तत्कर्तृ्ता
मिमानकप वृततिद्रयं विवि 

तम् । योगः सेभर्तातापेप्रज्तातप्तमायिद्रयम् । ¢ योगश्चित्तवृत्तिनिोधः » इति 

योगवास मूतितात् । मदशब्देन महतः परमितिश्चलन्तरोकमन्याकृतस्य प्रयम् 

कार्ययं रिरण्यगमीस्यं महत्त भिवकितम् । सच सर्वेपामहपरलयगम्यानां की 

स्मना ्तमरिरूमवेन प्रतिष्ठा । एेवाभिगरेयोत्तरतापनीये समान्नायते--“ सपो 

हानी हिरण्यममैः इति । 
अलिनिज्ञानमयेऽपि पूवच्छ्ेकषुदाहरति-- 

तदप्येष शोको भवति ॥ 

इति दृप्गपञ्ेदीयतैतिरीयारण्यकेऽषटममपागङे 
चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥ 

अप प्रथमोऽनुवाकः ॥ 

विङ्ञानै यकं दुवे कर्मणि ततुतेऽपिं च। 

विकषान देवाः व । ब्रह जये एते । विप्रान 

घ्र यदद तस्मान भमायंति। भशर पाप्मनो 

हित्वा । पवीन्कागान्त्सम्ुत इति, इति । 

यदेत्वश्ैत्शक्तियु्तं वितानं तदेव ग्योतिटोमादीनयजञानतृतिष्ठति । एतदीय 

भुन त्ा्िणि विदातमनि भान्द परिकरप्यते । तथा कृषिवाणिग्यादिरक्रिक- 

कमाण्यपि वि्मेमैष स्यन्ते । तदेतौ किकददिकप्रियाकरतरूपमाध्यालिकं 

विज्ानमिन्दादयः सर्व देवा ज्पेष्टवक्षरूपेणोपापतते । महत्च्वस्पे हिरण्यगर्मा्ं 

परममोलन््येषशरीरम् 1 ५ प यो हैतन्महः प्रथमनं यक्षम् " इति श्तेः । प 

पूल्यम् । तथा-“ दिरण्यगभेः समवतर ” इति श्रुयन्तरम् । 

स्पृति्- प पै शरीरी प्रपमः स पुरुष् उच्यते । 

सादिकती स सूतानां लप्र ्ैपवतौत इति । 

इन्द्ादिवयः पुमान्विहानोपायिकं न यदयुपाप्तीत सदुपापीरगेष यावजीवं तस्मा 

द्विज्ानोपाधिकाद्रसणो यदि नै परमित , उक्तविषं व्रह्माहमोधिवं प्रत्ययप्रबराहं 

प मलूप्योऽहं क्तौ भोक्ता युखी दुःखीत्येवं प्राङूवननवद्यवहारः भरमादः | 

ति सत्र धकाराङ्ारस्य सानुदा्तः पादोऽपि यैदिष्यु शरसिद्धः। 

५ ग. श््यकूं 1 २. स्प! ३ गत्र स्व} अद्र. ननत्वयाः। ५ ८.नो। 

दय, त्येव ध्र" । 



[पषा <अ] दृष्णयसर्दीय तैततिरीयारण्यकम् । ६५९ 

तं यदि न हुयीत्तदानीमयं शरीरे वर्मन एव सन्मापिनन्परपदुःहेतूःवीन्ा- 
प्न; परित्यज्य ब्रलोरे पेकद्पमावेपादितान्सवीन्मोगानमु्तवा तत्चन्नानोदये 
सति विमुच्यते ! इन्दरादिदेवानां सीशद्रद्रेदाध्ययनःसवेऽप्यस्ति भेदिकतद्यविध्याया- 
मव्रकारः । शदे येवुेनाधिकारामविऽपि स्पिषुराणादविस््यिकारः मथ 
साथ्यास्व तृतीयपादे चिन्तितः 

भनाधि्ियन्ते वियायां देवाः किवाऽथिकारिणः । 
विदैहतयेन साम्यहाननिपामधित्रिया ] 
विहद्धततानवादिमन्रार्ेरपचचतः । 
अधित्वदेशर परोखम्यादेवाचा अधिकारिणः” इति ॥ , 

चरदारण्यके तृतीयाध्याये श्रयते--“ तयो यो देवानां प्रलद्ुभ्यत स एव 
सदभवक्तयर्पणाम् ” दति । देवादीनां मध्ये यो यों वरछवुचुये दन्न एव चसषामव- 

दिप ] त्र देवर्प्यादियो विद्यायां नाधिक्रियन्त इति प्राप्तम् । कुतः । अरथी 
परमथो विदर्शादेणापुद्तोऽधिक्ियत इत्ृ्तनामधिकापहेतूनामशरीरेषु देतेष्व- 

सेमवाच् । न च मन्रा्भवादादिम्यो देवानां विप्रहवत््वम्, । तिध्येकवाक्यतापतानां 
मररादीनां साथ तात्पर्यामादादिति प्राते दूमः--तितिषो छ्भवादः । रुणवादोऽनु, 
वादो पूतार्पवादमरेति । 

तपा चाऽऽहुः-- 
“द्रो गुणवादः स्वादनुवादोऽवधात्ति 1 
मूता्भबदसद्धानादरथवादलिधा मतः » इति ॥ 

आदो यपो यनपानः ग्रस्र इत्य प्रत्यक्षविरोधे स्त्यादित्यादिवयषदिरयतत- 
निर्वीहकत्वरुण आदित्यादिशबैर्पर्ित इति गुणवादः ] “ अश्न्हिम्य भेषनस् 
« पायु तेपि देवता ” इलयादिषु मानान्तरतिद्धर्भवादत्वादनुवादत्वम् } तयोरुभयोः 
स्वथं तात्पर्य मा भूत् । ५ इन्दो वनाय वमुदयच्छत् '' इखादिपवविष्द्धपु मूता 
यद्विपु पवतः प्रामाण्यवादे सवार्थे तात्पर्य्य निवारयितुपशकयत्वात्पैकवाकयतया 
सवरभिऽवान्तरतात्वर् प्रतिपादय पादवाक्यैहकाक्यतया विधिषु महातासप्ये ूतार्थवाद्ाः 
प्रतिपयन्ते । मन्नप्वम्पयं न्यायो योज्यः । तणा च मन्राभैवादादिनखादे वादीनां 
विप्रहवच््रे तति श्रवणादिषु साम्यं सुमम् । अर्थित्वं वैरस्य प्षयितवततातिशयि- 
स्यद्षनास्मोस्ययनव्रहमविदयाविपय उपदे १ विद्रा चोपनयना्ययनरदितनामपि 

# तदुपयैपि माद्रायणः समयात्--भ० ^ पा ३० ५१२० २९१ 

१ स. व्याधेः । र्म. दीये पा] ३ यग. 'सद्रग्हानं ॥ ४ग.चषए*) पय.प, 

पानि" ॥ ६ सा, शाप्यादिव स्व ॥ 
७७ & 



६१० श्रीम्र्सापणाचार्वविरवितभाप्यसतेतपू-- [पष०८अत्०३] 

खयंमातद्त्वारटमैव । तस्मरादेवादीनां वियाधिकारो न निवारयितुं शक्यः । 
यचप्यादित्यादीनां देवानामादिलादिष्यानमिश्रा परयुणवढविदयापु ध्येयानामन्येपाप्र- 
दित्यादोगमपतमवादादित्यत्वादिरारिट्श्षमविचाफठस्य प्षिद्धत्वाच्च माऽस्वपिकारः 1 
तथाऽपि निुंणवियायामभिकारे के दोषः ! तस्मादस्येवाधिकारः ! 

शू्रापिकारोऽपि तेत्ैवन चिन्तितः-- 
श्द्रोऽयिक्रियते वेद्विद्यायामयवा न हि 1 
अप्रैवधिक्देषाया इव शूद्रोऽधिकारवान् ॥ 
देवाः स्वयेमातमेदाः शद्रोऽध्ययनवर्ननात् 1 
नाधिका श्रुती स्मरते त्वपिकारो न वायते ॥ 

खान्दोग्पस्य चतुर्थाध्याये पवर्मवियायामाश्नायते--“ आनहरिमाः शुदरनिनैष 
भुसेनाऽऽलापयिष्ययाः" इति । अयमर्षः। जानश्ुतिरनामि कथिच्छिष्यो गोप्तरघं दुहि 
तरं मुक्ताहारं रथं काथिह्धमाश्नोपायनतेनाऽऽनीय रकनापरकं गुरमुपप्ताद । त्म 
शक्य वचनमेतत् । रे शूद्र जानश्रुतं इमा गोप्तटघ्ता्ा शभानराएाऽऽटतवानप्ि । 
जनमैव दुहिताध्ुपायनमुतेन मच्चित्त प्रायोप्रेशैयिष्यप्तीति } तेवर शूद्रोऽपि षेदवि- 
स्मायापभिकासवानिति प्रातम् । तः । उतरवर्णकदेवद््टान्ेन श्रघ्यप्यतरैविकस्य 
चत्समवादिति भाति तृमः-- भलि देवसद्रयेप्यम् । उपनयनाध्वधनाभेऽपि स्वये- 
भरतिमातवेवा देषल्लाहगास्य सुकृतस्य पूव॑मुपार्गितत्वात् । शूद्रस्तु तादशघ््ृतराहिस्मा 
स्वयप्रतिमात्तेदः | नापि त्स्य वेदाध्ययनमह्युपनयनाभावात् । अतो विदत्ताप्य- - 

स्याधिकारहेतोरमादान्न शरौतवियायां शद्रोऽधिकारो { कपं वरधुदाद्तयाक्ये जानघ्र- 
तिविषमः श्रषन्दो वीगिकोऽयं न द्द इतन धूपः ! विदयाराहित्यभनितया श्रुवा गुहं 
दुद्वित्ि श्रः न च रूढ्या योगस्यापहारो र्देरधापतेमवात् । घस्िद्ुपाष्यनि 
कप्प्ररणयिश्येोपन्यत्तिन जानश्रुतेः क्श्रियत्वावगमात् 1 ननु शुद्रस्य वेदि 
चानधिकरे सति मुमुतताय। सत्यामपि सुकन स्यादिति वेनवम् । स्पतिपुराणा- 
दितेन बरपिचोदये प्रति पक्तितिद्धः । तस्मान्न शदो येदविद्यायामधिक्रियते । 

समुणत्र्विदो देहपवात््रागिव पुण्यपापलयाग्ठृतीयाध्यायस्य. तृतीयपादे 
भिन्तितः-- 

भ्कर्मलयागो मार्ममध्ये यदि वा मराप्पुरा 
उक्ती विरनां लागल्या कौपीतकिः्तेः ॥ 

ॐ धरुण तद्नाद्रवगाततदाद्वणत्सूच्यते दिअ १ पाच ३अ० ¶० प ३४॥ 
+ सापरायि तर्तन्यासव्रत्तवा हन्ये -खर ३ पार १ १६२० २७॥ 

१ ख, इनिच्छर्ी १ 



(पा ०<अनु०र] ङष्णयुरयदीय सैसिरीयारण्पकम् । ६११ 

करमप्राप्यकफलामावान्पष्ये सापनवर्मनात् । 
ताण्डिुतेः पुरा त्यागो बाध्यः कौपीताङिकमः ॥ 

पृमौपिकरणोचमु्ृतदुष्कृतपरित्यागो ब्रोकर मध्ये मवितुमरहैति । . तषठो 
कप्तमोपमामेवरतिनदुत्तपणानन्तरं तच्छवणात् « प्त आगच्छति विर॑नानदू तां मनै 
यायेति वतमृक्ृतटुष्ृते विधन इति 1 तस्ान्मागीमष्ये परित्याग इति प्रति 
रुप्ः--्रहमरोकमार्गमध्ये ब्प्रा्तिष्यतिरिकस्व परकृतदुष्छृताम्यां प्राप्यत्य फठत्या- 

भावात्तयोमदीपर्यन्तनयनं निरर्थकम् । किंच मरणास्ागपरित्यक्तयोः स्ृतदुष्छतयो- 
मौगभध्ये परित्यागस्य सायनं न संभवति । देहरहितेन पाषनमनु्ठातुमशक्यतात् 1 
न च मरणासुरा तत्यागे भ्रमाणामावः । “ जश्च इव रेमाणि ” इति ताण्दिश्युती 
सदवगमाच् | तथो चर्त श्रुत्या नदीुततीरयं परित्याग द््ययं कौपीसकि- 
भक्तः कमो बापनीषः । तस्मान्मरणात्मागेयोपापतकस् प्तदुष्डतयोः परित्यागः । 

अय विन्नानमयं बुद्धवततसदुपाप्तकस्य मनोमये ग्ारीरनुद्धिदादं प्व्यतीति 
द्ेयत्रि- । 

तस्यैष एव शाधर आत्मा । य॑ः पूर्स्य, इति । 
` पूवैय्योननीयम् । के करणस्य कुटारदेरास्मत्वं नादि । सथा सनोमयस्यापि 
करणप्याऽऽत्मत्वामातवाच्छरीरकोटावन्तमीवः परिरिप्यते । 

तस्माद्वा पएतस्माद्ि्ानमयाव् । अन्योऽ- 
न्तर आत्पांऽऽनन्दुमयः । तेनैष पूर्णः ॥ 

अध विज्ञानमयकोश्चेऽप्यात्मत्ववुद्धिं षारयितुमानन्दमयमूपदिश्रति-तस्पादा रया. 
दिना । आनन्दः परस्य बरह्मणः स्वरूपम् “आनन्दो न्निति व्पनानात्), “विज्ञान 
मानन्दं ब्त" इत्याद्िश्ुतिभ्यः । तस्याऽऽनन्दरस्य विकारो म्यमाणप्रियमोदादित- 
शह आनन्दमयः । यदयप्यानन्दो निर्विकारस्तयाऽप्नि वटादुपाधिमिराकरश इवं 
सासिकान्तःकरणदृद्युपायिमिः परिच्छेदे करिपते प्ति प्रियादिर्पतया गिकरियते । 
सोऽयमानन्दमयः कयत्वाभिमानयुक्ताद्वज्ञानमयादम्यन्तरः धथगेवाऽऽत्पा । तेनाऽऽ- 
मन्दमयेनैप पूवोक्ो परिजञानमयः पूर्णः । यया भाणमयेन ग्य देहे छइन्तेऽपि भराण- 
करयं चटनमुपरम्यते । यथा च मनोमयेन व्यति माणविरिषटे देहे सपैप्मित्रपि मनः- 
कार्यसूता चेतनत्वरक्षणा त्ञानकशक्तिरपलम्यते } यया च विज्ञानपरयेन व्यपति मनःमा- 
णोमयविरिषटे देहे छृत्नेऽप्यहं कति करतवमुपटम्यते । एवमानन्दम्येन व्याते 
वित्तानमनःपराणवि्िषटे देहे दस्तपादादिपु हलविश्ेषा उपडम्यन्ते । तरेतदानन्दमय- 

भप. जानः! रख. ध्यातः) ३ स, "लदा"! 



दर् श्ीमच्छायणाचा्यैविरचितभाप्यसेतग्रू-- (प ०<अतु०२] ; 

पूर्णत्वम्. 1 घ्ुखवहटःखमेपि हस्तादिपूपछम्यत इति वेदुपरम्यतां नाम॒} इुःतातमक्दू- 
ततिेतुना मनोमयेन देहस्य पूरणीतथा पपत्तेः दुःलप्य मनोमवधरतव पुतस्याऽऽनन्द- 
मययरमत्वं चोपरिषटद्विसषठो करिष्यते । अत्रेदं चिन्तनीयम् । कोऽयमानन्दौ नाम 

इःखनित्रृत्तिगहोखिद्धावल्य इति । तपर दुःखामाव इति तावराप्तम् । छेके 
ुसिपा्ारोगाप्रिननितप्य दुःलह्य निरतौ पुलुदधिदश्नात् । नतर विरोधिनि दुत 
घरमप्राने भावरूपं पुं तिरोधीयते । अतः प्ुलापिभीवकाछे दुःखनिधरृततिरेक्षितियेक- 
काटीनततया दुःखनिड्त्तौ भुखत्वध्रम इति चे । दुःखनिदृ्तिग्यतिरकेण ज्वरमोचन- 
काठ कप्यविद्धावर्ूपस्यतमवामावात् । तप्माहुःखनिदृत्तिरवाऽऽनम्द इति प्रति 
नूपः--अकरमाटुत्पन्नविप्चीखरश्चवणादन्तरेणापि दुःखपरामरदीमानन्दावमतिन मावस" 
पत्वं तिष्यति । अपावत तु प्रतियोगिनिरूप्यतेन दुःतसमृतिपुररमेव प्रतीयेत 1 
धदयमावः प्रयामाव इत्यादौ प्रतियोगिपूकवतीतिनियमात्। एतच पू्वाचा्थरेव प्ताधि- 
तम् 1 आनन्दो दुःतामानो न मवति तदनिश्प्यत्वात् । यहुखेन न निरूप्यते तेषटः- 
खामावो न भवति यथा धटः | यद्वा । अआनिन्दोऽयं भावरूपः प्रतियोग्पनिषप्यत्वाद्र 
भटषत् 1 यद्वा । भमन्दोऽयं मविरूपः सरत्तिशयतवाह.खवदिति । प्तातिशयत्वं 
चोपरिषटात्ा्मोमादयामन्देु स्पष्टो भविप्यति । सिद्धे मावरूपते पुनरभ्येतधिनतनी- 
यपू । किमप्तावानन्दः क्रियारूपः किया गुणद्म उत कस्पित्मतिविम्ब आदोखिद- 
वच्छित्ः प्दासऽभवाऽनवच्यिननः खतचो षेति । तत्र तायक्तियारूप इति प्राति । 
कतः । टुनदि प््द्धाविचयसपाद्रातोरानन्दशन्दनिष्पत्तेः । फौपीतविनश्च क्मेन्ि- 
याणां मध्ये गुहन्धिस्याऽऽनन्द्रियोपेतं विपयमामनन्ति--श्रन्नयोपस्यं प्मारश्चो- 
पस्येताऽऽनन्दं रतिं अनाव चाऽऽपोति'" इति । उपष्यनन्ययाऽऽनन्दक्रियया व्याप्य 
मानः शरीरावयवक्योगोऽतराऽऽनन्दशब्देनोच्यते । संयोगकादीना प्रीदा रतिः । 

संयोगफङमूतप्रनेत्पत्तिः प्रनातिः । यया वागादीद्धियनन्या जभिवद्रनाद्य; क्रिया- 

विपा; । तपोपस्यजन्य आनन्दोऽपि क्रियाविशेषः 1 तया च सांख्या 
“वचनदानपिहरणोत्सगनिन्दापतु प्ठानाम्" इति । आय्ैणिकाथ्च यथोरखक्रिया- 
विरि्ान्कमन्दियविपयानागमनन्ति--“वाक्न वच्छव्यं च दस्म वाऽडदातन्यं नेष 
स्यश्याऽऽनन्दयितन्यं च वायुश विपर्मयिनव्यं च पादी षर गन्तव्यं च इति 1 
तष्याोप्स्मनन्याया जनम्दणियाया मनेमयान्तःपादित्वदरानन्द्मयस्य विक्तानमयथा- 
देम्यन्तरत्वमयुक्तमिति सेनोवम् 1 त्यदुरक्रियाया अतिरिरस्याऽऽनन्दस्यात्र विगषिन- 

स्वात् 1 सर चाऽऽनन्दः दरपैत्वमोरृतवोषेनघ्याऽऽ्मनो गन-तेयोनन्यः शनिष्यि गुण 
इति वैशेषिकाणां मतम् । दधिसूपदरःतेच्यदौनां नानां तैथाऽऽमतरिोपुणला- 

ध. "तेगतसः। दव. ग. ट, नुमायाः + देष. धरोप्ने थप. रराम ॥ 



(परर ८अनु० २] कृप्णयञरवदीयं दैत्तिरीयारण्यक्म् । ६१६३, 

छाकारत् 1 सस्यात् मन्यन -“यालोनोऽपदरलादिच्छायाः भलतितगुणवयः 
परिणामाः । तनन पपत सत््गुणपरिणामः 1 प्रदृतती रनेएुणपरिणापः 1 प्रपादलोगु- 
णपरिणामः" इति । 

तथा च भगवत्ताऽप्युम्-- 

"चत्व यतते परैनयतति रजः कर्णि मा । 
जञानमाद्ूय तु तमः प्रमादे पेनयत्युतः' इति ॥ 

न्पापैकदेशिनप्वेवमाहुः-- धद्विषयप्ुपमस्ति तहुःलातपद्ाहुःसमेन । साधनं - 
पाद्नप्रयापनेन पुखस्य तारतम्येन पिनादेन च दुःतेत्परेडुःपारुणद्ो द्रएन्यः । मोक्ष 

दशायां तु नित्यपुलमात्मगुणसूतं त्ञनिनाऽऽत्मगुगेन विपरयी क्रियते । अत मोक्षः प्रर 
पापैः इति । त एते वैशेपिकादिपललाः पुरुपदुद्धिभिरमेक्षिताः । शरुतिस्त्वामघ- 
रूमूतस्य नियानन्दप्य खतश्नदरग्यप्य रशो विषयानन्द इलाचटे--“ एषोऽस्य 
पूम् आनन्दः । एतस्यैवाऽऽनन्दस्यन्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति, इति । 

एतमेवार्पं कथियोगी खकीयं विवेकं भरक्टयमुदानहार-- 

“आनन्दङुगपोदधिमध्यवरती कणांसर्दयानिविपयानदोत्यान् 1 
आस्वाद्यन्काटमियन्तमेषे वृयाऽप्यनैपं हि वितू रेताः" इति ॥ 

सोऽयमानन्दरेशो द्विषिषः । परतिमिम्बोऽवच्छितेति । प्रतिनिन्वपक्तः पूत्रीचा- 
अरिवमुदादतः-- 

५अधात्र विपयानन्दो प्रदमानन्दांशरूपभाक् | 

निरूप्यते द्वारमूतसदंशवं श्ुतिर्गगो ॥ 
एषे।ऽघ्य परमानन्दो योऽखण्डैकरप्ासकः । 
अन्यानि सूतान्येतस्य माचरमिषोपमुरते ॥ 
शान्षा घोरास्तथा मूढा मनो वृत्तयसिधा । 
भैरागय क्षान्तिरौदार्यमभियादयाः शान्तवृत्तयः ॥ 
तृष्णा सरो रागडोभावित्यादया चोवृत्तयः 
संमोहो मयतरित्यायाः कथिता मूदवृत्तयः ॥ 
वृत्तिता सर्वा वरस्मित्स्तमावतां 1 
प्रतिबिम्बति शान्ताम सलं च प्रतिनिम्बपि ॥ 
रूपं रूपं यमू प्रतिर इति सुतिः 
उपमा मूर्मकादीति सूत्रयामात्त सूत्र्त् ॥ 

१ प. “पगु ॥२ रा, ग, ^रमान'। 



६१४ श्रीमत्सायणाचार्थविरचितेभाष्यपपेतमू- (पा०<अन्०२] 

एक् एव तु भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 
एकया वहुधा चैव दयते नलचन्द्रयत् ॥ 
भसप्रविषटन्द्रोऽयम््टः कटे जे । 
क्छ निरे तददरेषा ब्रह्मापि यृत्तिषु ॥ 
पोरमूदढासु माडिन्पात्सुषांशोऽ्र तिरोहितः । 
ईकरमेस्यतसत्र निशः भतिमिम्बति ॥ 
यथाऽतिनिरे मीरे वेरीष्ण्यस्य संकरमैः 
न प्रकराास्य तद्वत्स्याचिन्मत्रोदूतिर् हि ॥ 
कट त्वीण्णयप्रकादौ दववुद्धवं गच्छतो यथा । 
शाना पलमैतन्ये तथेवोद्ूतिमापुते " इति ॥ 

भरतििम्बपक् इत्थमुदीरितः । अयावच्छिकनपक्ष उच्यते । देेन्दियादयपापौ स्वय 
भेव साप्तमानस्य जीवास्मनः स्वरूपमूतो य आनन्दः पोऽयमवच्छिनोऽतिरयेन भति- 
विषयत्वात् }.भत्मन आनन्दरूपत्वं तद्विषयत्वं च षाजसनेणिन अआमननि--^^तदै. 

तेमेयः शुत्रासेयो विनतव्ेयोऽन्यसमात्सर्समादन्तरवरं यदयमात्मा" इति ! अयमम 
त्यथेनानुभूयमान देदन्धियादिता्यामेति यदलि वेदेतदतिशयेनाम्यन्तःं स्वप तेविव 
विततपुतदिम्यस्तारतम्येन प्रत्यास्ननेभ्पोऽतनिरायेन प्रियम् । 

कच तार्यं वातिक्कासो दशेयति-- 
^वित्तायुत्रः पियः पु्रातिण्डः परण्डाचयेन्दिपम् । 
इन्द्रियां प्रियः भ्राणः प्राणादि परः प्रियः "» इति ॥ 

जलन्यतनिरिकेषु वित्तादिष्वात्मशचेपत्वोपाधिना प्रीतिः । आसनि तु निरप्ाधिक- 

भीतितैन तस्याः प्रतिः परत्वम् । एतच सरव मैतरयीवराह्मणे-“ न वा अरे पत्युः 
वामाय पदिः परियो भवलात्मनस्तु कामाय प्रतिः परियो मवति " इतयादिभिर्दहुमिर. 

दाहः प्रषितम् | = 
तानि बेोदाहरणानि कैधिदेवं पगरीतानि-- 

(पतिनायापूत्रवित्तृषव्राह्मणपूमिपाः | 

दोक देवा वेदसूते सवं चाऽऽतमार्तः प्रियम् ५ इति ॥ 
मुर्यश्रीतिविषयत्वादात्मा मुर्यानन्द्रूपमूवः । षप्वीकदेहभाव्षिलाद्वच्छिनः। 

सच स्वापाविश्ननन्दलवादिभ्नैरूपः 1 तदीयः प्रतिनि्बोऽनुद्विचपुपरादिगोचराघ् 

१ स.जलम्र। घ. जवे भ\२ ख. भः । यकाश्षयति स दघ. नस ४ का. भर. द 
छत एव ! ५ क. ट. ष्देवस' 1 ६ क. ख. ग. ड. "तिजीया* ॥ ७ घ. "णदाटूजाः (खो) ८प. 

वा मेदुर देवसू" 1५ द. ट. च् बाड्ऽ्त्मा' । += ग, च, 'स्वमूतः [ते+ 

\ 



मा ०<अदु ०९] हृप्णयजुवरेदीयं तैत्तिरीयारण्यकमर् । - ६१९ 

शन्तवृत्तिप्ववमापतते । तप्य अतिनिम्बस्य जख्दर्पेगादिभ्रतिनिम्बवन्मिथ्यातवादवच्छि- 
घ्य षरतुखेऽप्यव्च्छेददोपोमेततवान्न तयोधर्यानन्दत्वम् । यसववच्छेदरदितो नष" 
स्वरूपमत सानन्दः स मुख्यः 1 तया च च्छन्दोगा नारदसनक्कुमारवादे पए्मा- 
मनन्ति- “घुं तेव विनिज्ञाषितव्यमिति सुखं मगगो विजिज्ञास इति । यो यै भूमा 
क्पू नासते पुलमसि । भभव सुसं भरमा त्वेव विजिज्ञापितव्य इति भूमानं भगो 
विजिता शति 1 यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छरणोति नान्यद्विनानाति स्न मूमा । भष 
यशरन्यित्यश्यलन्यच्छृणोलन्यद्विनानाति तदस्पम् । यो पै भूमा तदमृतमथ यदल्पं 
सन्मम ” इति । अस्यायमर्थः । शोकस्य पारं तारथेयेवं नारदेन प्राथितः सन 
सुपारः श्षोकतरणाय पलरूपमेव स्वया विचारयितच्यमित्युवाच । तद्विनारमङ्गीश- 
तयते नारदाय मूपरपदापे सुखतवेनोपदिदेश । बहोभोवो भूमा । यथा प्रकेरणोपपदयोः 
सेकोचरेत्वोरप्तसेन मिरतिशायगृहर्ववाची वक्षशच्द इति पूर्वत्रोकतम् , एवमघ्नापि 
निरहिश्यगाहु्यवानी मूपभ्दः 1 सोके हि धनास्पवि पुषं न इष्टम् । रितु पन 
माहुस्य एव पुतं इष्टम् । तस्मासपुखात्मको मूमैव विचारणीय इत्युक्त्वा तद्धिषाराभि- 

शलाय भूमरु्तणे य नान्यदिलयादिनेपदिदेश । लेकस्यवह हि कशनिदरूटा स्मा, 
दन्पदूपं चलुषा पश्यति । सेयं रषटटदयदशनकूपा काविपरपुदौ । तथा धोतृश्नोतन्य- 

भ्रवणयिज्ञातृधिज्ञातव्यषिज्ञानाद्यकतिपुखो यस्तिन्पदरभे न सन्त स्र पृदार्भो पमा ॥ 
यैस्तु मायास्से त्िषुटयो वियन्ते तन्मायास्ममस्पम् । चपेर्मष्ये भूमा नाशरहितः 1 
भशं तु विनश्रम् । तसषिन्नल्े दैतस्मे दुःखनिमित्तानीं संभवात्तदष्पं दुःलात्मकम् ! 
मूलि त्वदवैते तदमावा्सूलात्मके स्मेति । सोऽयं भूमा तरिपुटीरहितयोः पुपृतिसमाध्यो; 
पलात्मकोऽनुमूयते । नागरणब्बुत्यानयोप्तु ्िपुटोयुकयोरलोकन्यवहाररूपोऽस्पार्यः 
पदार्भो मूरवेण तत्वविदौ च दुःखात्मकोऽदुमूयते । जतो दुःखमिभव्वाद्वच्छिने। नीवा 
स्मलक्सभूत भानन्दसत्मतिविम्वर्पो ृत्यानन्द् न॑ युर्यः । किंतुः मूमैष मुरुया- 
गन्द {ति पतिद्धभर । 

सया एप पुरुषविध एव 1 तस्थ पुरपविध- 

ताम् } अन्वय पुरपविधः। तस्य भियेव सिरः । 
योदो दाक्णः पृक्षः । भमोद उचैरः पर्षः। 
आनन्द आत्मा । व्रह्म पच्छ भण्ष्ठा । 

पए्तस्याऽऽनन्दस्य विकारे मरियमोदादिम आनन्दमये स्वातमतवुदिदादयारपुपा- 
परनीयं स्वरूपं दर्यतर-स या इयादिना । य जानन्दमयो विज्ञानमयादस्यन्तरः 

१ प. मस्मिन्माया ।-र ष. "दु नानुम् । 



द्द् श्रीम्सायणा चार्िरचिततमाप्यसमेतम्-- (मिपा०८अल्०२] 

स प्पोऽहं पुती सेकतत्येवमतुभूयमानो विननानपरयस्य विरफादिपु्पाकारमनन 

स्वयमपि पृर्पाकार एष परियमेोदप्रमोदाः साच्विकवृत्तिपरतिविभ्विता आनन्दाः । 

तंत्ामीपुत्रादिदशैनजन्यं प्रियम् । तद्यामजन्यो मोद! । तत्छमोपरारजः 

भ्रमोदः 1 यपोकवृदयुपादानमूतान्ननि प्रतिननिम्वित आनन्दः । यद्ध यृ्तिप्रति- 

निम्भानां परतियोगिनीासमख्पमूतोऽवच्छित्ने विम्बस्वानीयः स जानन्दः जन 

च्छो ल्य भानन्दो तरस ्रदेवेतेपां भतिषठाऽभ्ारः ॥ अवच्कनप्य प्रतिनि- 

स्बानां च तरद्धीनस्वात् । यद्यपि प्रियनेोदप्रमोदा मन्तः करणैरूपस्य पृत्तिविशेष- 

तया कस्मादिाननयाहदिरवस्तपाऽमयान्वर्यावच्छिजीवानन्द्यानवन्तन- 

छ्यानन्दस्य वा प्रतिनिम्ब धारयन्तीशन्तरत्वमम्पित्य विज्ञानपयाद्म्थन्तर् आलाऽ$- 

नत्दमय इत्युक्तम् 1 तमेतमानन्दमयमात्मानपुषाप्ीनो यदा भावनया परक्षत्करोषि 

तदा पुच्छलेनोपचरिते बहमण्यप्थेकाग्य प्रतिपन्ना मनेवृत्तिः परतिनिम्बामायाद्रसैतच्चं 

पाप्षाकरोयेव « दृदयते त्कम्यया बुच्या इति शुतेः । यथा मणिप्रमायां गगिल- 

शर्या प्रवर्पमानघयार्वानमभितच्वपक्(त्कारलदरत् 1 

अयेवापीत्पिद्धो व्रघमतत््प्तासाप्कार् उपालिररपरेयमिप्रेय शतिः फठानारमन- 

पिधाय केवलं ग्रहन पुच्छं परिल सैनगदाधास्मूतत्रसतत्चोपदेरो पर्थपतिता 

ततोऽसिन्ानन्दमयकोशे प्रानस्य ब्रह्मणः प्रतिपादं श्लोकगुदाहरति-- 

सद्प्येप को भवति ॥ 

इति कृष्णयदीयतैपिरीयारण्पे एममपागके 
पखमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥ 
अयाम पषटोस्नुवाकं` ॥ 

असेव स॑ भवति । मस॒द्रहेति बद् चेत् । मस्ति 

प्हमेतिं चेद 1 सन्तमेने ततो विदुरिति, इति । 

छक हि नस्महुरणचा्ुपदरीनादिन्यवहारबिषयं घदृददिदय प्राणिनः स््वऽप्ययं 

चरोऽलीति बके 1 तदिव ठु षदो नासीति च वदन्ति | अतो व्यवदारवपतना- 

युक्तः पुमा्मव्यवहायस्य बरबमणोऽसस्य मन्यते । अन्यत्तु विकी व्यवहा 

भूतानां भौतिकानां च ्तियुक्यनुपूतिमि्मीपागयलनिश्मदसच्चं परतिषधते । 

ठयवहारातीतस्य ब्रह्मणः श्लादिमिः स॒त्यत्निश्वयात्सच्मेव प्रप्येति । तत वक्ष 

मोऽत चो वेद स पुमानसन्नैव श्यात् । अत्नमयादिकोश्चानामनात्मलप्य भरति 

पादितत्वासदतिरिक्त्य ब्रह्मणः स्वयमनद्रीतत्वाच । यस्तु पथवोशातीतं बराः 

% घ, '्यूतस्य ॥ २ स य. त्व नच्च व्न पर्क । ३ प. शनप्यन्यव' 1 



धिप ०८अब् ०२] हृप्णवजुेदीय तैतिरीयारण्पकम् । ` ६१७ 

स्तीति वेद् तप्य पु््तदेव वघ स्वल्पम् । तते वहमालित्कदनादेनं -विेकिनं 
सन्तं विद्पानं पातकं ननन क्राखपार् गततः { अथव्। योऽस्ति वेद सोऽत्र 
जप्तापुरेव मवति । वणोश्रमादिव्यवस्याठस्तणस्य पवस्य पन्मर्मस्य वरलप्रतिपच्रध- 
तया ब्रषमापलापेन पर्वतमरगदू पको नाहिको भवति । अश्ित्ववादिनमुक्तविपरथैयेण 
प्तं सर्द्म्मास्थापकमाहुः } एतदेवाभिप्रे कठा आमभनन्ति--“ जलतीप्येयोषर+ 
ज्घव्यः " इत्रि। 

अपोपराप्तकस्योऽऽनन्दमये मुरो बह्म स्वासमबुदध द्रदथिवुमाद-- 
तस्यैष एव शिर आत्मा । यंः पूर्वस्य) इति । 

य॒ भानन्दमयोऽस्ि ए एप एव् तस्य पूर्वस्य वित्ानमयस्य कारोः श्वाभी । 
विह्वानमयः वरारीरम् ! आनन्दमय आत्मेतयुगा्तकं प्रति योजनीयम् । युपभूतपं प्रति 
सेवं योनपेत् । यो बद्ध पुच्छमित्युूः पदा एष एव तस्य पूर्व्य प्रियमेदादविम- 

वुष्टप्य शारीर आत्मा । प्रियादिकं शारीरं पसिम्शरीरेऽवत्थिते श्रदवाऽऽत्मेति । 
, एतदेवामिपरत्य पार्मिककारा आदुः-- 

्पमिथ्यत्मनां हि सर्पा प्तलादरिगुणटक्तणम् । 
ग्याविद्धा्चेपपारमातमानं तं परचक्षते ॥ 
न द्यात्मवान्मेत्सर्पो दण्डायष्याप्रहूपिणा । 

` आत्मना द्वेष सत्येन परो रण्ञ्वत्मनाऽऽत्मवान्!" इति ॥ 

अय धोमांसा । ततरैकदेशिनां विचारः प्रथमाध्यायस्य मयमपादेड दशिवः-- 
"तारी भ्य वाऽञनन्दमयः संपरार्थेयं मवेत् 
विकारार्ममयरडव्दाप्पियाद्षयवोकितः ¶ 
अम्याततपतरमादिम्यो बक्षाऽऽनन्द्मयो भेत् | 
परतुरय्ो मयद्श्दः प्रियायाः स्युरुपाधिगाः"” इति ॥ 

तैस्षिरीयंके देहाणमनेोु्यानन्दरूपा सत्नमयप्राणमयमनोमयवित्तानमपानन्दमयथ- 

काः पञ्च पदायीः कमेणेकरेकस्मादान्तराः भरिताः ¡ तथच परवन्त आनन्दमयः 
सप्ारी परमात्मा वेति संदेहः । संसारीति तावत्मात्तम् । कुतः ! आनन्दस्य तरकार 
आनन्दमय इति व्युत्पत्तेः संपतापिमि संमदात् 1 अ्िभरिये प्रमातमन्यपतौ न समवति । 
किच~“ तस्य प्रियमेव शिषः । गोदो दक्षिणः पक्लः । प्रमोद उत्तरः पक्षः ॥ 

र आवन्दम्योऽम्धादाव--भन १ एन १अन ६१ नरु* ५२. 

१. "ोषाऽभमतस्व रत्तु । २ सर. हः! आनन्दमयः सः रे क... 
न्ति आष्ठः। 

५८ 



६१८ भीपतसायणाचायंिरनितंमाच्यसमेतम्-- (भा ०८अु०९] 

जानन्द् आत्म } बह्म पृच्छ श्रतिष्ठा " इलानन्दमयद्य पृश्चावयवा उच्यनो । अपेक्ति- 
तेविपयदीनन्यं परुसं पियन् ! तछामनन्यो मोदः 1 तद्योमनन्यः प्रमोदः ष्षु- 
प्लदौ माप्तमानमन्ञानोपहितं पुखपतामन्यमानन्दः । निरपाधिकं छं नहा । प्रियादीनां 
प्रधाषययान शिरभारिरूपत्वपुपालिप्रतिपत्िपौकर्याय कर्प्यते 1 कस्पिवप्याऽऽन- 
न्दमथस्य शिरः पक्षो चेत्यययवत्रथम् 1 आत्मदाब्देम मध्यशरीरं भतुरथावयवसेनो- 
च्यते । पुच्छमपरमागः । प्रतिष्ठाऽऽवारः परश्मोऽवयवः । न च निरधाप्य प्रमास 
नोऽवयवा युक्ताः । तप्मात्संतर्यैवाऽऽनन्दमय इत्येवं अधि प्रूमः--सानन्दमयः प~ 
मात्मा । द्रुतः । अम्यापतत् । “ तैफडऽनन्दस्य मोमास्स्ा भवति । एतमानन्द्मयमा- 

त्मानपुपसेक्यमति ” इत्यादरिनाऽऽनन्दमयोऽम्यस्यते । अम्यातश्च तालरैलिद्धम् । 
तात्पर्यं च वेदान्तानां ब्रषठण्येवेदोचाम } गिन --““ सयं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ” इति 
बषोपकरमात् ५ इं सर्वमस्रनत " इति पर्वनगत्वष्तवादिभ्यश्चाऽऽनन्दमये व्रप्र 1 

न च ब्रह्मणि गयदशान्दानुपपत्तिः परानुषीमतंमवात् । प्रियायवयवा अपि विपयदशैना- 
युपाधिक्कता भविष्यन्ति } तमात्परमात्माऽऽनन्दमय इत्येकदेशचिनां प्रम् ॥ 

इदान खमतोनुपरिणाधिकरणमुच्पते-- 

५अन्याद्गं खप्रधानं वा त्र पृच्छनि श्रुतम्} 

स्थादानन्दमयस्याङग पृच्छेऽङ्त्व्रतिद्धिनः ॥ 

टा्गूढापिमाद्त पृच्छेनाऽऽधारलटणा । ^ 
आनन्दमयजीषोऽसिन्राधितोऽतः प्रषानता'" ३ति | 

५४ ब्रह्न पृच्छे प्रतिष्ठा ” एति यच्छतं ह्य तकिपरानन्दभरयस्याङ्गतवेन निर्दर 

उत खयं प्रापान्येन ्रतिपायत इति संशयः । अआनन्दमयस्या्रयवत्वेनेति तक्रा 
मू । रोके पुच्छशब्दस्यावयववानितेन प्रतनिद्वतवादरिति प्रात उच्थते--न पुच्छश- 
स्योऽवयववाघी { कितु यद्घरवाचो । न चाऽऽनन्दमपष्य लमू प्रमति ॥ ठभ 
ठस्य गवादिटिक्षणान्नमयावयवत्वात् । जतः पृच्छशब्दस्य गुख्यायोपतम्रे सति सोनय- 
तावशौद्ाऽऽपारे श्यते ! वरह्माऽऽनन्दभयप्य जीवस्याऽऽारलत्कसनापिष्ठान- 
स्वात् । भ चाऽऽनन्दमयः परमात्मा । प्रानुयापखोकारेऽप्यस्पदुः्तप्रदधवपरततिः ॥ 
त्माज्जीवाधारतवाद्रस प्राधान्येन प्रतिपरायते । तर्षा --“ अप्ततनेय म्न मवति 1 भद 

द्वखेति वेद चेत् " इत्यादिवल्याम्याप्ः “ ब्रह्मविदाप्नोति » इति ब्रनोप्फमश्ानुष्े 
भवति } भतः कठकट्युमपुरुपन्यायेन बरहम नेयम् । न स्वाकाक्षादिखिरतमय। 
फोशाश्च } 

१ क. स, ट. णम् । भा । रप. स्वतरा। दष. "रदा -्त. षवाचप्र। 



[पा०८अन् ०२], हृष्णयज्दीपं तैततिरौयारण्यक्मू } ६१९ 
स्र च न्यायस्तृतीयाध्यायस्य शनृतीपपद्ेऽभिदितः-- 

नवी परम्यराऽक्दि्तेया पुरूष एव वा 1 
ज्ञेया प्व श्रुतसेन वाक्यानि स्युहूनि हि ॥ 
पुमः पृर्प्ताने तंत यत्नः शरुतेमहान् । 

तरद्योषाय -ुतोऽक्तादिनच एकः पुमानतः ॥ 

कठवद्धीपु पठ्यते--“ इृन्द्ियेम्यः परा नी द्य्यश्च परं पनः । मनत 
प्र रुद्धिबुदेरास्मा महान्परः । महतः परमन्यक्तमञ्क्तातपृरुपः परः ! पुरुषान्न प्र 
किजित्सा काठ प्ता परा गतिः ” इति । अद्ायमर्पः । मन्ता विषरयानमिरेप्व 
पशवादिन्धिेमाष्ठान्विषयानामोति । तत्र याष्यविषयेम्य दृन्दिपागामानतरत्वातरलं 
प्रनिद्धम् । रनदियेभ्यशाभिठ्प्यमाणतवदश्चापन्ना अ आन्तरालेभ्णोऽप्थमिखपा- 
सिका मनोवृत्तिसन्तरा 1 पृततेरवि पृ्तिमती बुद्धिरम्यन्तण ! बुद्धेरपि बुदधयुपधान- 
भूतो महच्छञ्दवाच्यो हिरण्यगर्भरूप आत्माऽऽन्तर्ः । महतोऽपि तदुपादानपूतमम्प" 

च] रुपं मूढाज्ञानमान्तपम् । अन्यक्तदपि तदयिष्ठानमूहेथिप्रपः पुरुपोऽम्यन्तरः । पुष 
पदुम्यन्तरं म किंचिदस्ति । पुरुष एवाम्यन्तरतासतम्थस्य विध्रनि्रमिः । पुरुषै 
कः परमो गन्तव्यः परदशरेतति | तेत्र यपा पुरपः श्ुखा त्येण प्रतिपान 

एवपिन्द्रियदिषरम्बराऽपि प्रतिपै्र { अन्या तदुषन्पासंवैयथ्यीत् । बतूनां प्रतिप ` 

दने वाक्थमेदः स्यादिति चेद्धादम् । पनस्येव तानि बहूनि वक्ानि । एकवावयले- 
स्याप्तमारिति परति शरूमः--पुरपकञानस्यारोपततप्तारनिदानमूतात्ञाननि वकत्वा्पुरप एव 
रेयतपा प्रतिपाद्यः । त एव वावरयेपुस्यक्ानायैव महता प्रयलेन योग उपदिष्टः । 

एष सु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । 
दृश्यते स्वप्यया वृ सूषमया सूष्रक्िभिःः इि । 

अयमर्ैः--परोम्यन्तरसेन गूढ आत्मा निर्मलानां) न मकाशषते । अन्त 
साना) तु भकाशते । अन्त्ूता ये सूक्षत्तदर्गनसीटासीर्योगाम्यातनेकाग्रमाप्- 
क्या मुद्या सूषभवतुविपयया द्वु शक्यत इति } न च पुर्पस्येष प्रतिपाचतव 
पररन्परोददेशवैयर्यषर) पदिरमुस्य वित्तस्य करमेण पृरुपुवेशचे परम्परायाः प्रापनत्वात् 1 

त्माप्पुरुप एव ज्ञत्तव्यः ” 1 

आनेन म्पयिन ब्रह्मण सानन्तयमुपपष्दधिरुमाक्ादिनष्टिरूकत । गुहादितत्वमुप- 
पादयितुं पछान्मादिकोशा उपन्पस्ताः। त्ततिव्ं तु अतेव । कर प्यहानादिरक्षणे 
गुहा हितेन प्रल्यधात्मसवरूपं चेति धिपितम् । 

* आध्यानाय प्रयाजनाभम्यातु-अ* ३ पा० १अ० ५ पु* १४॥ 

१क.ख. ह, टक्यपः 1 > वे. ड उपादिश) 



६९० ओीमत्सायणाचार्यविरवितमाप्यसमेतम्-- [धपा <अनु०२} 

" इत्यं नह्लोपदेशरूपं श्रवणप्रकरणं परिसमाप्य बहिर्ुलाना(णा)पुपपदनस्सस्प मन 
मपरकरणस्याऽऽरसमे रिप्यप्रन्परतिनानीते-- 

अथातोऽनुप्रश्नाः) श्रि । 

उपदेशानन्तरमुषदिषटेऽथं यप्मात्कारणाच्छिप्यस्य ृद्धिदोपेण वहवः स्देहाः प्रादु. 
भेवन्त्यतः कारणादुषदिष्टादृरपः अश्ना; कियन्ते । अतरायशव्देन परिकलित श्रवणः 
नमयोः पूतौपरमावमन्यत्न वि्ष्टमेव शरूतिराट--“्रोतव्यो भन्तथ्यः इत्र । तयोः 
स्वरूपमेवं स्म्ेते--“ धोतन्यः ्तिवाक्येम्यो सन्तश्यशमोपपत्तिभिः » इति । 

तयो; भ्रमोजनें विमञ्याऽऽप्नायते--“ भिद्यते ह्द्यग्रन्धिरिछ्यन्ते स्रप्तशयाः 
इत्ुपदेरेन घसत्त कति सति प्रत्यगात्मनोऽन्तःकरणेन सह ॒तादात्म्यभमघ्वस्यो 
अन्यनि । उपपन्निपयीठोचनस्सेण मननेन सेरयादछियने । तप्पण्त् च्छे्न्य- 
पेशयेोषन्यापतरूपाः प्रश्नाः कियन्त इत्यषः । 

परतित्तातान्प्श्नानुषन्य्यति-- 

उतानिद्रानमुं लोकं मरेतयं । कश्चन गेच्छती २ । आहें 
विदान लोकं पर्प । कथित्समशुतारे ए, इति । 

यदुकतं--“नह्विदामोति परम् दृति तेन बुद्धष्येन तत्मतियोगन्यविदुमि दरी 
भ्श्ौ निग | उतशब्दः प्रभयोतकः किमि्वेतसिन्नये यते । चनशब्दोऽपिशि- 
व्दापवाची । अग्रं रोकमिति पुरोवर्ती परमासोच्यते । विमिदवन्थः कोऽपि देह।- 
सत्य परमात्मानं गच्छतीति श्रौत आद्यः अपवा न गच्छतीलरपतिद्धो द्वितीयः 
प्रश्नः] तया विद्दधियावपि द्रौ प्रशनावित्येवं चत्वारः प्रश्नाः । स्ैनगत्कारणस्य 
जोवरूपेण देहेषु प्रविष्टस्य बरह्मणो विद्दविद्त््ाधारणत्यैन विदुपभाप्तावविद्रानपि 

भ्प्ृात् 1 अिदुमोऽप्षौ विद्वानपि न प्रप्तृयादिति चतुणा प्श्चनाममिप्रायः 
यद्वा धुयमाणौ विददविदरदिपवौ दाकेव परौ । पू्ववक्यसूचितेन प्रर पद पतृचि- 
त्त्वाहहूवचननिदशः । 

पूववात्ये दि-““भपद्रतेति वेद वेदान्ते व्येति चेद्वेद” दृतिकोटि्रयोपन्यासेन 
सूचितो वरहमसद्धावविपयः प्रथमः प्रश्नः ।-पतप्य प्र्नम्योतच्तरत्वेन गुर््व्षणः पद्ध 
पाषयितुं ्िगूपन्यत्यति-- 

सोऽकामयत 1 वह स्यां भनंयेयेतिं । सर तपे।5- 
तप्यत । स वपस्तप्ला } इद सपरणजत, इति । 

१ प. वियते।२क. घ. इ. "यदेष्ये। स. "वेदा । 



५५ 
॥ 
५ 

{िषा०८अत्०२} हष्णयज्ुवैदीयं तैमिरीपारण्यम् 1 षर ` 

प्रष्म पुच्छं तिष्टेति निदो योऽय नहदारयोऽतमयादीनामानन्दमयान्ताना 
पञ्चानां कोशानां शारीर आसेत्युक्तः सोऽयमात्मा भृष्टः पूर्वमेकः एवाद्धितीयः पन्च 
शक्तिपयोगात्कामितवानू 1 आलन्य्निता मावाराक्तिः फामनाकरेण पित्रियामा- 
पयत इत्पथः 1 न द्यविकरियष्व निदैकरपप्य भायापन्तरेण कामः पतेमवति । शयघ- 
प्यसवीश्वस्य मायावदिपतः कामसत्ीऽपि कामित्येन नीववजिलतृपतो न स्यादिति 
चेन्न । लौटाश्वाप्ादिद्ान्तेन भीमांसायां परिदतत्वात् । कामितार््य कलिदमि 
वरिवतामा्रादमि जीषैपम्पम् } अत एव~ "पततय्घामः पयसंक ट्प इतयन्यघ्रा ऽऽ. 

शात् ¡ कामनध्रकार एव ॒निरदिश्यते-वहु स्यां प्रपते भवेयम् । नन्वाकाक्षस्य 
धरादिषदायन्तरोषाधिकरतं बहुभवनं द्टमद्ितीयस्य तु कप बदुतत्याशङ्कयोच्पते--~ 
भजायेव प्रकर्थेण पूीवरितात्लस्पादाधिक्येनोतपयेय 1 नतु विद्यमानः पिता “ 
पु्रमुरपादयति न त स्वयपूत्प्यते | तथा स्लत्रापि जगदुत्पाद्कस्य बक्षणः 

स्वोतपर्पमावात्मनायेयेत्युक्तिरनुपपनेति येन । उत्पदच्भानयोनापरस्सेोर्नक्षणोऽत्य- 
न्तमेवामावात् । यथा प्तमद्रादाविर्भवन्तलर्हदियौ नास्तं भिन्नासया 
पक्षशक्तौ मायायामवहपते पूेमनमभिम्यक्ते नामस्मे पथादभिव्यज्यमानि सती 
स्तण सद्रपतामपरित्यग्पेव प्वयममरि सदरूपतेन भक्ते ॥ एतदैषाभभेत् 
यानस्ननेपिन अमनमत--“ तद्धेदं व्याकृत प्ीचलामर्याम्यनिष व्याकर 
यत !१ शति । तस्ाद्रदण एष मायया अयदुमेण प्रतिमा प्तास्मभायेवे्युकतिर्पपयते । 
स प्षमसमोक्तप्रकारिण कामयमानस्तपोऽतप्यत । तपदाठ्येन त्तानमुच्यते । 
यस्य ज्ञानमये ततपः। इति शरुतयन्तरात् । सृर्यमानभगद्रचनालोननमकरो दितः । न 
सहु पसेश्वरस्य छच्छरचान्द्रायगादिर्तेण तप्ता किचित्मयोननमल्ि । स पर्मेशरः 
स्व्यव्तुपयीलोचमं एत्वा प्राणिवर्मनियिततादुरूपमिद सर्पं जगहेश्तः काठतो 
नाम्ना स्सेण च सवैाणिभिः सरवावद्यैलुमूथमानं सृष्टवान् । अग्र कामयितृत्वपयौ- 
सोचकावनगत्वद्ैतवस्तैरेतृधिः परमासन दधाव प्रतिपायते । असदादी तावेवं 

मन्पते--यचदस्ति तं नामरूपात्मकमिद्याकाशादिभूतेयु देवतिर्थगादिीतिकेवेहा- 
पिप चेत्यादिव्पािररटा } परमात्मा तु नामस्साम्पामन्पः ५ जकारो दै नाम 
नामपयोिैदिता ते यदन्त तद्रस » इति शुखन्तरात् । यत्तु परमातमा वरसे- 
त्यादिव्यवहारः सोऽपि तत्सद्धावं प्ताधयितुंशन प्रभवति । नर्विषाणादिवत्तस्य विकरप- 
मात्र्षात् | “ शब्दज्ञानानुपाती स्तुशर्यो विकदपः ” इति [हे पात्रं पत्रम् । 
तो नापरे नसो व्यावर्माने स्वत्पैप्यं प्दधावभरि व्यावर्तयतः । एवं च सति 

# यदीलर्भः । + तलः । 

१ ण, 'स्यन्ताभि* । ₹ घ शृतवादिर । ३ १. "वक्तं स । 



६यद् शरीमसायणाचार्पविरचितमाप्यसतेतम्-- {भिप्०८अद्०२] 

सद्धा इदमग्र जपतीत् ४ ̀ “ यनो ̀ वाचो विवर्तन्ते "जातत अदक्षो मेति 
नेति" “ अ्यूचमनप्वहसम् › इत्याचाः श्तयोऽनुगहीता भविप्यन्ति । तस्मा- 
सरालति जह्चति " तमेतमषद्धादिनं प्रवि सरद्ावः परष्यते । परमात्मा सषरूषः फामयितर- 
ध्यात्छगोदिकामयितृवत् । पर्यीलोचफतवादानमनिवत् 1 सषटतवाल्ुम्भकारादिवत् । 

यत॒ नामल्पये।; पत्तं मकतोदाहलं तवेवास्मदमिपरते तह्न । षटरेपे त्रपण्पपिष्ठने 
मायया नामपयोः कलििततवात् । जपदरा इत्यादिसवषो वक्ष्यते । 

किन तरद पद्ूपे अवेषटुतवाया गृहादौ भवे पुष इयमिप पेयं दशयति- 

यदिदं रिच । तत्छषटर । तदेवातुमाविंशव्, इति 1 
दिरण्यग्मादित्यावरानं शगीरनातं यिभिदलि तत्वं खषा तदेवं षटं 

शरीरात परमात्मा भाविशरदित्पपैः 1 अत्रेदं विम्तनीयम् । यः परमात्मा 
छासि प्त किं तेनेव स्तण भराविशातकिवा स्पान्परेणेति 1 तत्र पृदधेति कत्वाप्र- 
त्ययेन परषटपरवदायोः समानकत कत्वावगमात्सष्टर्पेणेव प्रवेश इति नेन । प्रपिपण्ड- 

वुषादानद्य प्रवेदानातुपप्रतेः ¡ न सहु यो पिण्डो प्रयकरिण परिणतः प्त 
एव पटमनुभविशचति । तथा शरीराकरेण परिणतस्य सषटुसो्वेव शरीरेषु कथं प्रवेशो 
चलेत । नन् ताहि रूपान्तेेण ्रवेशोऽप्तु । यषा मृष्िण्डधिकारे धटे पुनरन्या चर्भ 
र्मा मूत्मविदाति 1 तयेश्व्स्सेम भरवेशामवि जौवस्तेण प्रवेशः स्यत् । मैवम् | 

भङ्घयप्य स्पद्वयायावात् । तदङ्गकारेऽपि परवेटग्यपरदेशामावात् 1 उपाद्रानतेन 
पकयिु पूर्वरेवाुगरतोऽवतिष्ठते । तपाप्तति परमालमङन्यपरदेशामावेन पुत्राय 
भविशत् । अवस्थिते परमात्मन्येव प्रविरोदिति नेन । तदेवानुमाधिदादिति पृषे 
काथ प्रवैशश्चयणात् । पृष्टं शीरत्सं कार्यं पुनर्नावरक्तणकार्यान्वराकारेण परिण- 
भते । सोऽयं परिणामः प्रवेश इति चेत्न । कुम्माकारपरिणामस्य "पुनः शारीराकारप 
रिणामादर्यीनात् । मलपूर्यकोदिप्रतिनिम्नवत्मेदाः स्याद्विति सेनम् । अपरिच्छिन्न 
त्वादमूर्वताद्िमृष्ठेदावस्ित्य प्रविनिम्बधारस्यामाच । परिच्छिन्नो मूर्ध 

पु्यमिम्बो विपरटृदेशस्ये जटादी प्रतििन्नितो मवति । चह तु म प्रिच्छत्रम् । 

नापि पूम् । न च त्रह्मणो दि्ङृषटदेशवकषी कश्चिदुपाधिरस्ति । तेप्पान्न केनापि 
अकरण प्रवेश उपपादयितुं शतरेयते 1 अघरोच्यते ॥ जगृतमृ्टियदयं प्रवेश उपपाद 
नोयः | अचिन्त्यरचनारूपं नगचया पृदतेष्वरो मायावटेन स्मर या मायाच्ठे- 
व प्रविशतु ) अथोच्येत ] केयमाकश्चादिका मायामयी प्ृटिमं॑तां वष्तत्वहुद्धया 
शतिः प्रतिपादयति । किः तह पदयटन्यायेन फारयप्य॒कारणन्यतिरकेणामावे विव- 

कषित्वा बह्नण आनन्दं पूर्वत्र प्रतन्ातमूपपादयिषं धानििष्नद्धा सृषटिरनूदत सि ॥ 

भय, शानु । 



पार दयलु० र] शष्णेयजुेदीयं तैत्तिरीयारण्यङ्गम् ! ; ६२१ 

तेहि परतिनञतं युहानिहितत्वं पकोशोपन्यासद्वारेण यदय पुच्छगित्युपपाय पुनरपि 

तदेव स्पष्ट कतुं भानितिद्धः परवेशोऽनूदताम् 1 यथा एववितपुमान्यृहं निर्माय तप्र 

भरविदयाभ्यन्तरे त्थित उपटंम्यते, एवं व्ाप्याकाश्ादिकायं पृष्टा वध्यन्त प्रषि- 

एमिव ददयगृण्डरीकेऽवधयितायां बुद्धौ दर भरो वित्ता्रित्येवं विशेपक्टुपटम्यते । 
सोऽयमस्य प्रवेश इत्युपचर्यते 1 वाजसनेयिभिरप्ययं प्रवेश आप्नायो-- प्त एष 
इह भरविएट आनलग्रेम्यो पथा क्षुरः प्ुरपनिऽवहितः प्याद्विवमरो षा विश॑मरकु- 
ए्यः » इति । 

शतस्य य्थस्वार्पो वात्िकसारे विलं व्याष्यतः-- 

“तच्छब्देन परामृष्टः पास्यव्यारृत्तमाप्रकः । 
एतच्छव्देन कार्य्यः भ्रलस्ष उपदिश्यते ॥ 
अद्वितीयमगिष्ठानं कार्ष्य प्द्रयक्लयोः । 
प्र एष इत्यभदेक्तिप्करेपि न चोद्यताम् ॥ 
अन्नातव्तुतच््स्य दुप्कर्ं नाकि किचन । 
नोते नभः पशय सदयुपा नीटशखवत् ॥ 
योग्पायो"यन्यकञेयं भानव्यवषटती भवेत् । 
कर्पनामाघ्रनिष्पतरने्ाऽज्ञानमूमिषु 1) 
इत्यनेन पूवाद्िस्याणुप्ैन्तविग्रहाः । 
उच्यन्ते तेषु जीमोऽयं विस्प्टमुपटम्यते {1 
प्रविष्ट इति शब्देन चिदामासतभोनिता । 

जीवस्वेनोरक्धिया चितः तिषाऽभिधीयते ॥ 
चिद्रामापतप्रवेषस्न ्र््मोहे खतो मनैत् । 
तत्क यिप्वदुरत्तः सत्रुपाधि्ि्पतैरने ॥ 
जपकप्मरक्तत्वं स्कटिके कल्पिते यया | 
निदामापरप्रेश्षोऽयं ि्यध्यारीप्यते तपा ॥ 
पूञादिस्याणुएयैन्ते नगस्छदाऽऽत्ममायया ॥ 
स्वामासैकस्तमवेन प एं श्ीविक्षस्परः ॥ 
आनभेम्य सर्यक्ता मयीद।ऽस्य पेशने । 
यैप्णस्पशेन चैतन्यं मलाग्रावति रक्ष्यते ॥ 

१ फा प. ४. "लक्ष्यते 1२ घ. पिच्च ॥ ३ ख. "तयोचिता । ४ ण. "यौऽन्विवा रौ" 1 
पत, एव ६ क-ख. द. षटुक्यामः। ७क.ख.र, उकालः ।८ घ. सभ्यते । 



दरं ग्ीपत्सापणायार्यविरयितभाप्य्ेतप्-- (भपा०<भन्०२्] 

सामन्येन किद्ियाश्च विहं व्याप्य यर्ते | 

दृष्टन्ताम्यां द्वी वृ्तिदिविषाम्यापिदच्ये ] 
दार एत्प्रममिन्याप्य ययाऽच्नि्दासणि स्थितः ! 
पेम्याप्य देहमपिढे तदवदातमा व्यवस्थितः ॥ 
तस्मावपेव्याप्य यथा क्षुरपौत्र सुरस्वेया । 
श्रोचाद्िनाडीमध्यस्यस्ततुमन्याप्य प्तः ॥ 
क्षुरप्र स्यानमेदादधिभियन्ते यथा क्षुराः । 
चैत्यानि विमिचन्ते ता नादोकिभेदेतः ॥ 
प्रामनोति धसी द्वे जीवः स््रमनाग्रदवस्पयोः । 
सामान्यवृत्तिमषेकां पपत भरतिषयते 1 
पामान्यदृतिर्या पाऽ जवनायोपयुम्यते 1 
विशोषदृत्तयो देहे शब्दा्याटोचनोयताः ॥ 
प्रवेरववयं फदशस्पत्पयोच रफुटोकतम् । 
तदृमाहकफ न्याय ददार भविनत ॥ 
क देषदत्तगृहषत्पवेशोऽपोपलयहिषप् । 
अटार्वमिम्बयन्किवा यद्वा ्रव्यगुणादिवत् ॥ 
फदनीभवदीहोसिकाऽऽय्ः सर्गतत्वतः । 
देषवत्तः परिच्छित्तः तशशाऽऽत्मा तुनो तथा ॥ 
सव्यादृत्तानदुमततयायातम्यादात्मवक्तुमः | 
परिष्ठेदायतेमाग्यं नेति नेतीतिबारणात् 1 
नातोऽनवचिजउ्रतनो्मिर्विमागास्मवएतुनः 
पूरयस्यानषियोयेन नूलस्यानान्तरायमः ॥ 
न द्वितीयोऽपरिणतेरान्त परषस्यतः । 
शतानि परिणम्यन्ते च त्वात्मा परिणामवान् ॥ 
न तृतीयोऽफैनरधोरिव देहयिदालमोः | 
मे सेयोगविमागौ श्लो येन तद्रत्पवेशनम् ॥ 
म चतुर्योऽपारतन््याद्रवय्ा गुणादयः 1 
म वाऽऽत्मा देहत्रोऽयं रवशवर इति भूतेः ॥ 

न पश्चमोऽशिक्रियत्वादधो द्िक्िपया युतम् } 
दमावविक्रियाहीन सात्मा शाप निशितः ॥ 

१६. चिदेव न्या" 1 २. "परे कषु ३. "मान्तः श} 



्पा०<अतु०] कृष्णयजुर्वेदीय तैततिरीयारण्यङ्म् । २५ 
आधाराभेषता पत्षिटयोः फलनीनयोः । 
भंशांशितेति पैपम्या्त वन पुनदक्तता ॥ 
परिच्छन्नो जीव एव देहेषु भरषिशंत्यतः । 
न दोष् इति वैन्यं घषर भवेशमात् ॥ 
तत्द्रऽथ तदेवानुप्राविश्त्स इति श्रुतेः । 
सषट्पवरेकलवं स्था्टक्त्वा ननतीतिवत् ! 
अतः केनाप्युपायेन प्वेश्वो घसत न हि ॥ 
ति प्रत पूप प्रवेश उपपायते । 
जप्रषिषटस्वभावोऽवं दिम्देशाचनमिघुतेः ॥ 
कसिपितोऽस्व प्रवेशः प्याजछ्पात्राकनिम्बत् । 
विमागाचेशयैपष्येऽप्यतति साम्यं विवक्षितम् 
उपापिस्योपटन्प्यादिताग्यं केन नियार्थते । 
उपाधायुपटव्घत्वमन्ययासेन भानम् ॥ 
चहत्वमानमियेतदृणदपर्शन्तये; समम् । 
तेजोधिकं रवेिम्बमश्चकयं दरुमा ॥ 
तथाऽपि जलमध्ये तप्यं पतम्यगे््यते । 
सव्यप्रकाशच आती नोपलम्योऽनुषथिकः ॥ 
नद्देहायुपापौ तु विष््टमुपलम्यते । 
दरषणामिदता षिः पयोद स्वमाननम् 1 
उयप्रुवलाभिमुस्येन व्ययते दरौयेन्ुलम् । 
देहाधुपशुैवं धीरात्मानं त्यप्तुवलभौ ॥ 
सविनयं दिप्रियाभिर्युछ दलवमासयेत् 1 
एकोऽप्यनेकधा माति तरणिः पात्रभेदतेः ॥ 
एवे नानदिहमेदाद्धाव्याौको ऽप्यनेकथा । 
निधूता्ञेषनानानं तदेकरधिमागवान् ॥ 
अनन्यप्ाक्षिकोऽपी्कस्यात्पवेशश्नमादयम् । 
्रष्ादिरूपरहितः प्रस्यगात्माऽमवत्युरा ॥ 

॥ नामरूपननैी पत्यं द्रन्वादियतो मवेत् । 
द्षटोत्ादिरूपौ यो यश्च व्र्टरादिवर्भितः ॥ 

3, स, ट, श्वालतः। ९ घ. 'भिमुख्य द" । ३ फ, ड. वेशाद्भमा 
५९ 



६२६ शीत्सायणाचायविरयितमाप्यसमेतम्-- रग०८अद्* २] 

सुदितत्कारणौ पाधौ सेत्रंत्तकौ । 

जि्ाणीममहं मन्यमिति यो वेच्यविक्रियः ॥ 

स पाक पृवीम्यापुपलक्तणमरति । 
अप्यानोतथापिताद्ान दिवि माटुधयक्यते ॥ 

सर््ास्षी तया घीप्यात्कर्मुमोक्तादिल्क्षणात् 1 

रकाशात्मा यथा चदद्ः शालाग्रादततपाविधात् ॥ 

हृष्यसतया चिदालाऽपि कारणोपधितो जडत् । 

जीवत्वभानिरवैषा परतयमनोधोप्योगतः ॥ 

जटमात्र्प्रम्येन प्रदेशा इति करप्यते । 

वदेशषकाख्शूल्यसय वेशो विरपरपवत् ॥ 

न तवज्लप्ा परस्यालति तेनाविद्यापरकरितः । 

अवियया वु ततैव केवरोऽप्पदिवेकतः ॥ 

बु्यादिकधिमधः परतिनिमववदीध्वते । 

अग्निः सुवो मस्येति टृानताः शु्युदीरिताः ॥ 

सप्रमिशटखभावोऽतः कार्माल्माऽविशजगत् ॥ 

अश्िरययेको सुवनं काठैको्ठादिर्ूपकम् ॥ 

परः भतिरूमोऽसूदप्रवि्ोऽपि पैन्लतः । 

युको भुवने नानाव्यननसूपकम् ॥ 

श्रवि्टो बहुरूपोऽमूदपरविशोऽपि सन्लवः । 

सूपो यथोदप्रेपु भवि नहिरेव न् ॥ 

तयाऽऽत्माऽप्यमरविष्ठः सैन्प्विट इव रक्ष्यते । 

यभा पाद्यः एताः भवेशोऽपि तपेश्यताम् ॥ 

युग्या शैवोपपयन्ते सृघाद्याः कस्पितास्वतः । 

मातो जस्पना योगः पततः पर्वा नेष्यते ॥ 

टस्य व्या नासि तस्मादज्ञानत जनिः । 

पं रूषमितीयं तु सषटमृकप्रलगात्मन, 1 

यायारम्यदरीनोयिव सद्यादीन्यस्यभापते ॥ 

्रमाचाखूयदशान्ादिशेपेण प्रवेशनम् ॥ 

इन्द्िवप्यपि वित्प्टगुपटम्यत्वनात्मनः 1 

यद्धिकाघच्छन्ता्सममान्येन प्रेरानम् ॥ 

ग. श्येवङ1 २ क.ख. ट, ---- दप सद ध्रा
यदिः 1 ३ग. ससत सग. वरनि 1 भ, 

शनापथेव । 



[मपा०८अनु०र] कृष्णधसुेदीयं तैनिरीयारण्यकपर् । ६२७ 

सदधिष्ठानरूपेण कार्मव्यापित्वल्यते । 
अयिष्ठानारोप्यमावमन्तरेण च सु्रचित् ॥ 
स्याप्यन्यापकयोः छृत्त्सवरूपन्यातिरिष्यते 1 
अलन्तमिन्नयो्याधिर्न हि इष्टा गवाश्वयोः ॥ 
नाप्य्यन्तमभित्तस्य व्याप्यन्यापकवर्मनात् | 

भेदाभेदौ वास्तवो तु दुर्भौ तेन शिष्यते ॥ 
भपिष्ठानरोपित्रयं व्याि्वैठादियम् । 
तमेष यथा स्पे सतवम्रविष्टा न तु स्वतः ॥ 
भरत्यगन्ञानका्यीगि स्वालीवं मायया बत् | 
ग्यापित्वमूपम्यत्वमिति द्वेधा प्रवेशनम् ॥ 
षिद्ध शरवेशये दोपासानिरानकषमेऽपुना । 
प्र् एव प्रवरि्टश्ेसमिष्टानामनेकतः 1} 
तदनन्यत्वतः प्राप्ता महेशस्याप्यनेकता । ५ 
नैष दोषोऽस्व चोयस्य वरिपरीतत्वसेमात् ॥ 
यहूनामेकतादार्पदिकत्वं फं न चोधते 1 
नियामकश्रोऽऽगमोऽ्र स च भेदं निवारयेत् ॥ 
कर्थैः पपीदिभिभकम च रम्युर्विभिचते । 
एको देषो निविष्ठोऽतर बहुेति शरुत्ीरमात् ॥ 
वियद्वरेक एवैष ईश्वरोऽम्युपगम्यताम् । 
स्तरितवात्मविष्टनां परस्य तदभेदतः ॥ 

पप्रारिलवं परतकतं चेन्न क्ुषायत्ययश्चतेः । 
धुखडुःखविमोहादिदर्योनात्ेति चेन तत् # 
न हिप्यते सीकदुःै्यीकवाह्य इति श्रुतैः 
उप्रिननितो योऽय चिदामापतोऽवभाप्तते 1 
दुःखाचनुमवसतन प्ाक्काशे मदिष्यति । 
दःघी यदि भवेदात्मा कः प्ाक्षी दुःतिनो मवेत् 1 
हुःलिनः साक्षिता नैव स्नाक्तिणो दुःखिता तथा । 
ते स्याद्धिकरियां दुम्ती पताक्षिता का विकारिणः ग 
भीविक्रियापतदखाणा सरहयतोऽदमतिकियः | 
शरीरेन्दियतेषाते आस्ससेनाभिमानिनीम् ॥ 

१क. ल. ग. द्.श्रविशयेदो") 



1 शरीभत्सायणाचार्यविरवितमाप्यसमेतपू- (पपा०८अद०९) 

चिद्रापाप्तय॒वां युद्धि निरिपनिि पखादव; । 
उदाप्नीनो यथः एदयेद्ण्डिनं कटटोचतम् ॥ 
मुषद्ुःसादिमद्मुदधि सषा तददपेरतः { 
एवं प्ति पराच्यैव दुःखं भ्तयक्षमीक्षयतःम् ॥ 
परतीच्ात्मनि वेदोऽयमल्ादौनि निषेधति | 
विन्नातारगरे केन पिनानीयादिति शतिः; । 
विदिताविदिताम्यां तदन्यदेषेति च छदिः ॥ 
अहं दुःखीतिविन्ञानमात्मच्छयेककर्मकम् 1 
आमन्याेप्यते भानो दधिशवोपनरयते ॥ 
ना्तिकग्रे महद पादाङ्घषटाम इत्यपर । 
देहावथवगं दृष्ट दुःखपासनि तत्कयम् । 
परतीनि नेचेहुःसं व्याप्ुयादोषवदवपुः 
चिद्दरषटवह्पत्वात्मतिकृं च नो मत् ॥ 
आत्मनैव भोगाय सरव प्रियमिति चुतः 
सखमासमैकविपयमिति चेतन युन्यते ॥ 
यत्न दा अन्यक़पतिः स्यात्तत्रान्योऽन्यत्रपदयंति 1 
इतति भरान्तारमगरिपयं शतं द्वैते पुखादिकम् ॥ 
यच त्वव पर्व स्यात्तत्र कैः केन प्रयति 1 
इति बुद्धात्मनि दैत पतदुःलादि पारितम् ॥ 
तुभ्यं न रोच पापानया वियूय 1 
प्रत्यक्पवणया टा सेप्ारः कोऽपि नाऽऽत्मनि ॥ 
ङच्छाद्वेपदिमानिच्येवं समयबन्धनम् । 
तारकरे; क्रियतां ततु भव युक््योपपयते ॥ 
निलयानुपरेय आत्मा चेन्मनघ्ता त्य दुःतिता । 

म मयदरूदरय आतमा चेदरद्रमवः प्रत्तज्यते ॥ 
दृश्यत्वं द्र्ता चास्य निर्दात्वत्न युज्यते । 
पाशे स्यादनित्यत्वं नात्रो दुःचित्वमात्पनः ॥ 

अदुःषितवे पर्ये तदन्यस्याप्यमावततः । 
वस दुःखतिदच्यर्ममारन्योपनिषलया ॥ 
मल्ययत्तानहेतुर्यदुःचित्वादिघ्मोऽत्र वः 

तेद्व॑स्मायकषि्यरभमारल्पोपनिषन्मया ॥ 
१. दुदु. स्वः १२ग. च. पवः \२ख.ग.क॥ 



पा <अ ०२] - छृष्णयसु्ेदीयं तैतिीयारेण्यकम् ।' ६२९ 

नपतष्येयमत्रिषी दृश्मो विभ्रमा्धा ] 

न वेत्ति ददरामोऽस्मीति दीक्षमाभोऽपि तान्नव || 
निःशेपानात्मकतद्रदनिन्नीतात्मतच्छकः । 
न वेत्ैकारम्यम्तीति वीक्षमाणोऽप्यनात्मनः || 
दशमेोऽसीतिवानयोत्यपतम्यम्तानानला चैषा 1 
ध्ास्मददामाज्ञौनो दशमोऽस्मीति बीते ॥ 
तथा तत्छमपील्यादियाक्योत्यन्नानयदिना । 
छुद्यऽनात्मतमसतस्वं चैकाल्मयं प्रततिप्ते ॥ 

शरयग्ानहेतू्पशःत्ाचायीदित्मपरतः } 
तद्विरुद्धं निमैकात्म्य प्रस्यप्यत पायया ॥ 
प्रविष्टुषनीन्यापि दोपः कोऽपि न वादिभिः । 
इहाऽऽपादयितुं शक्यः प्वेशस्तेन पुत्थितःः, इति ॥ 

अन्यान्यपि ्रेशवाक्यान्यवं व्याख्येयानि । “पुरः पुर्प आविरात्" इति मपु. 
चाष्मणवाद्यम् । “पिरान देवताः कोशश्च चष्र अविदयामूढो मूढ इव व्यवहरे 
मापंयेव)' इतयुचरतापनीय॒वाक्यम् । पर्मगतस्य देदे पकाय प्राणवायुरूपोषापिः 
प्ाघनम् । तया च परतरेयोपनिपदयामनन्ति-- "त वायुमिवाऽऽत्मानं कृत्वाऽम्प- 
न्तरं प्राविशत्? ३ति । तस्य वायोः प्वेशनिर्गमावालान्य्पारोप्य व्यवहियते । तदे 
तदापर्णिकैः पठ्वते--" रैदांचत्रे कलिश्वदधुत्कान्त उत्कान्तौ मविप्याभि 
कल्मिन्व। प्रतिष्ठिते प्रतिषठास्यामीति सर प्राणमसृजत इति ! ययपि चद्रदेदः 
छत्स्रोऽप्यात्मनः प्यूलरारीरे भ्वेशोपाभिस्तयाऽपि प्राणस्य तत्न प्राषान्यं ब्रष- 
प्यम् | प्त त्र दिद्धोपधिः पादाप्रयोः प्रविदयोध्पमारुष्योपरि स्थितयोरूर्मौस्दर 
उरक्षि द्िरक्नि च प्रतितिएठति ] कैतदेतरेयिणः--“तं मपदाम्पां भाप्यत घमं 
पुरुपम् इत्यादिना समामनन्ति । नतु ^ ईक्षत करेण ध्रपयै” इति वाक्येन पर- 
मात्मनः प्रवेशद्वारविचारमाख्ाय “त एतमेव परीमानं विदयतवा द्याया प्रापयत इति" 

वाक्येन मूभिन्यवस्ियतं पपरी दवारं भित्वा तेन द्वरेणान्तराविदत्, इदयैतरेयिण 
एव प्माभनन्ति । अतो वाक्ययेर्धिरोष इति वेन । विपयमदरेन व्यव्थितत्वात्. ॥ 
ठीकिकग्यवहारदेतोिङ्देदस्य पादमपरवेशः । तच्पामिन्यज्ञिकायाः समापिदाष्द+ 
वाच्याया पएुकाप्राय्चित्तततेः घुपुन्नायां पिभवेन तदुपाधिकस्य तन्न प्रवेश 
इति व्यकस्या 1 एतदेषमिपरेलाऽऽघ्नायते--“ सुपुस्ना तु परे सीना विरना बरह्ह- 
पिपरी » इति । चद्प्ैतरयिण अमनन्ति- ५ असिवीगमूत्वा सुखं विशत् 1 वाचुः 

१, "मोऽतीति। ९ स. राऽऽ्स' १ ३ स. “शाने द" ४ ध. नार ॥ 



६१० शरीमस्सायणावा्यविरयिवमाप्यसतप्रू-- [पा०८अद्० ५] 

प्राणो भूत्वा नापतिे प्राविशत्! इव्यादि । तेत्र पादाप्रद्ात देहे परषिषस्य रिङ्गशरीर- 
स्यावयवा वागादयः खस्सदेवतामिरम्यादिभिरनुगहीते युखच्छिद्रदिगोखकेपु व्यवस्थिता 
इत्येताबदिवशितम् 1 यदपि चछन्दगराघ्नायते-- “अनेन जीयेनाऽऽत्मनाऽनुभविदय 
नामरसे व्याकरवाभि* इति , तत्र प्राणधारकत्वं जीवत्वं तेनोषाधिना युक्तः भविदाति। 
तदेवं पर्वीसमपि श्तीनां पर्याटोचनया परमात्मनो नौवत्वन परेश इति सिद्धम् । 

अय मीमा । तेच जीवस्य नामल्पघषत्वामावो द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थपादे 
चिनितः-- 

भनामस्सव्याकरणे जीवः कतीऽपतेश्वरः 
अनेन जीकनलुकतेव्यौकती जीव इप्यते ॥ 
जोवान्वयः प्रवेशेन पेनिपैः रमन । 

ओवोऽदाक्तः शक्त ईश उत्तमोकतिठपेतितुः ॥ 

द्वण पमूतषु दषेषु गरीतिकयोदयगानयेहीषरादिनामस्पयो्नीव एव घा 
स्यात् 1 ङतः । “ अनेन जैीविनाऽऽत्मनाऽनुप्रविस्य नामरूपे व्याकरषाणि ” हति 
जीव्येत सृषठवन्ययधवणादिति प्रति वूमः--भनीवेनातुपरविदयेतिपयेकने जीवोऽ 
वेति पनिषितत्वात् । जीवेन न्याकरवाभी्युतौ व्यवहितान्वथः स्यत् । म॒ हि 
जीवस्य व्िरिनद्ीनिमीणि शक्िरन्ि ) ई्रलु र्वशचिदुक्तः “पराऽस्य दरकतििविषराण 
इति भवणात् । कंच व्याक्रवाणीत्युतमपुरुपोऽगीश्वरपते प्मजञपतः । तप्मादीशवर 
एव नामरूपयोः चष्ट । कथं तदि घरपयदौ कुटादयरेपनिमीतलयम् , ईशवरमेरणादिति 
भूमः । तस्मादीश्वर एव स्वैकर्तेति पषिद्धम्" । 

सतव दृतीयपादे दमाभिक्रणमारम्य सप्तद्ाधिकरणपरयनैरषएटभिरभिकर- 
यैरजीविविषाराः परविताः । त्व "दद्रपाधिकरणमाप्चपति-- 

"जीव्यं जन्ममरणे वपुपो वाऽऽत्मनो रि ते। 
जाति मे पुत्र इत्ुक्तेनौतकमीदितल्ता ॥ 
सुष्ये ते वपुपो भाक्ते जीवस्यैते मपशष्य दि ! 
जातकर्म च दोकोकिनविपितेतिशाश्चतः ॥ 

दके जातो मे पुप्र इति व्यवहाराच्छस्रे नातकमीदिसंस्कासेकेश्च जन्ममरणे 
जीवस्येति प्रति त्रमः--जीवस्य जन्ममरणयाद्वीकरि कृतनाशाछताम्यागमप्रसद्स्य 

* सैशसूशषिषत वरिकृलुेव उण्देएक-- भ" १ फ ४० ९ मूर ९०1 ५ चरावद- 
व्यप्थयष्ठु स्याप्तयपदेशो माक्रतद्वावभावित्वात्-भ० ३ पान ३ अ= १. सू १६। 

१, प्रवेश इदि 4२ ध. ^किरथे" 1 



(िपा०<अलू २} कप्णयुदीय तैतिरीयारण्यकम् 1 ६१ 
दुवे एत्र जन्ममरणे ओवस्योषचयते 1 जीपचारिके पूव ते यपेवय सेकष्य- 
महार्कभेशाल्योः भवृत्तिः } उपनिषच्छासं ठु जेवापेतं षाव किदं प्रियते न मीव 
क्रियत इति । जीनविसुक्तस्यै शरीरस्य युरुयमरणमभिधाय जीवस्य दततिराचरे । 
त्माद्वपुपो जन्मभे » | 

ऋषकाददापिकरणपारचयत्रि-- 
“कपदौ चमे जेयो वियद्नायते ज षा } 
सटः प्राग्वयतलोक्तेर्ायते पिमुलिष्कवत् ॥ 
व्र्ाद्वयं जातनद्ौ जोषल्ेन विरेत्छयम् ! 
ओपाधिकं जीयनन्म निलत्वं बतः शतम् ॥ 

^ एकोगाद्धितीषम् " इति टेटे प्रागद्रयत्वं मूषमाणं बदन्यतिरि्य जीव. 
स्याुतयत्तौ नोपपयते । तिश्च विस्फुटिद्गदछन्तेन जीवस्य प्रतिपदिति 

^ यथाः शद्रा विषटुरिक्व ब्युदयरन्लेषमेवा्मादारनः सवे प्राणाः पव ठोकाः 

सव देवः पर्णि भूतानि सपर एत आसानो म्युचरन्ति » इति । तद्मा््पादौ 
िदादिवद्भतणे जीवौ जायत इति भ्रति व्रूमः--यदद्वयं ब्रह्म तदेव जातायां षु 
जीव्पेण अविशति । ५ त्ख तदेयादुपराविशत् "१ इतति श्तेः । अतो जीवध्ु. 
सत्ती नादयशरुतिषिरोषः । विक्फुलिद्शरुतिनौपाभिकनन्ाभिपाया परवृत्ता 1 अन्यथा 
कतनारोष्टताम्पागमादिदोपः स्पात् । वसतुतच्वाभिपरायेण तु निघते शतिक “नित्यो 
नित्यानां जेनिशेतेनानाय्"” इति । पसमात्वस्पादी भोषो नोत्पयते ५ । 

"द्रादशाधिक्रणमारषषति-- 

“अदिदरूपोऽय चिद्रूप जवोऽदिद्रूष द्यते 1 
चिद्मावासुुप्लादौ नाग्रचिन्मनपा वरता ॥ 
वल्त्वदेव निषटपश्िपुपपतौ न टुप्यते । 
द्ैतादट्येपनि हि ् र्टरिति श्तेः ॥ 

ताक्षिका मन्यने--रपुपिम्यीप्रमापिषु नैतन्यामावादचिदरूपो जीवः } जागरणे 
स्ात्ममनःयीगाचैतन्यार्यो गुणो जायत इति 1 तद्त् } निद्रपस्य र्ण एव 

सीवस्सेण श्वेदाशनवणात् । न न यैहन्थ् ुपुप््ष्ठौ ठुप्यते सुपुप्यादिसासिस्वेना- 
व्यानात् । अन्यया ुयुष्यादिषरामशञौयोवात् ॥ कये तहि ध्ुएष्कादौ द्ैतोभतीति- 

* ताऽऽासणुसेमदप्ाय ाभ्य--अ= २ ० ३ यन ११ य्० ५५७११ शेऽत एव 
मन द परार ३ अर १२१ स्० १८1 

9. पर्य स" २. एवाऽभमा। ३ क. ख, इ, "यात्नट। च्य. वादि ख. 
"शादिदोदस्योकलाद. । ब्र । ५ प, "ता्ाहिरि' 1 



६११ शरीप्सायणाचार्यविरचिदमाप्यसमेतम्र्-- [अर <ज्बु० २] 
हिति कैतलोपादिति व्रूमः । तथा च शरुतिः“ यदै तत्त पश्यति प्व तक 
प्यति न हि द्षटु्छेिपरिलिपो वि्तेऽविनाशित्वा् तु तद्ितीयम्ि ततोऽन्य" 
दविमक्तं यत्पद्येत् "' इति 1 अध्यायमर्पः-- तत्र पुपुपतौ जीवः किमपि न पयतीति 
यहौकिकैरुच्यते तदसत्.) पदयननेव जैवस्तदानीं न पड्यतीति भ्राम्या केवट 
ग्यपदिदयते | कमं तदुर्शनमिलचच देतुरुच्यते-्र्टरात्मनः स्वरूपमूताया टेप 
न हि विद्यते विनाश्रदितैस्वमावत्वात् । अन्यथा छोपवादिनोऽपि निश्रालतिक्प्य ` 
छोपप्य षक्तमशक्यत्वात् । कथं तहि ठौकिकानां न पदयतीतिथगृ इ्यप्र हितुर- 

च्य --यद्र्यतन्ादन्य्ियाकाकफरमेण विमतं जगदार्यं द्वितीयं वस्तु 

तन्नास्ति त्य स्वफारणे ठीनत्वात् ! भतो जागरण इव ब्र्ददयदक्शनव्यवहाएणा- 
ममावान्न पदयतीति दौ करिकानां भ्रम इति | तस्मािदरुपो जीवः" । 

कत्रयोद्शापिकरणमारचयति-- 

भनीवोऽगुः स्मो वा स्यदिषोऽुितिवाक्यतः ! 
उत्फान्तिगत्यागपनेश्रवणाच्ाणुरेव ततः ॥ 
पतामाप्तवद्धयणुतवेन तदुषापित्कोऽणुतः । 

जीवय सर्वगत्वं छु खयतोध्घ्तसवे शृतम् ॥ 

५ एपोऽपुरारमा चेतसा ेदितन्यः » इलयणुत्वं धवम् । ^ जस्माच्छरीरदुत्का- 
भति" इत्ुत्कान्तिः 1 “ धद्रमकतमेव ते सव गच्छन्ति ” इति गतिः । " तस्नादो- 
कासुनरे(र)ति ” इृतयायमनम्! य दुत्कान्लादयः सर्वगत्योपणयनो । मध्यमपरि- 
माणघ्य तदुपपत्तकप्यणु्वश्रुि(विरुष्यो । अनिलयत्वं च दुर्वारम् । ततादषर्मीष 
३१ि भरि वरूमः--कैतन्यप्रतिमिम्बत्हिता बुद्धिरपार्वगता तदुपाधिकवजोयप्याणुत्मो. 
त्फान्यादय उपपन्नाः । स्वतस्तु जीवस्य व्रहमरुपत्वातसर्गतत्वम् } “प्र वा एप 

महानन आत्मा » ५ सर्वव्यापी तवभूतान्तरात्मा ” इषयादौ परमगतत श्रुतम् । तस्मा- 
तपर्धगतो जीवः ५} 

+तुर्पगाधिकरणमाए्वयति-- 
भनोकोऽकतीऽयवा कठी भियः कर्ृतप्तंमवात् 1 
जीवकवृतया रिं स्यादित्याहुः सां स्यमानिनः ॥ 

* उकरन्तिगत्यामतीनाम्--स" २ पार ३ अ० १३२० १९ । + ततो शा्नार्यवत्वाव्-- 
अन र् पार २अ० १४ र् २३1 

भश्म. १ ॥ २ घ. थै दु्दः ४३६. "तताः । ड, "त प्रघ्न। ५ च, "न्या" । 
६. श्टयं यद्धि 1७ क,ख. ट. षते सद") 



(िपा०<भवु ०] ङृप्णयजरवदीयं सैत्िरीयारण्यकम् । ६१३ 

करणत्वा धीः कत्री यागश्रवणौकिकाः । 
व्यापारा न विनि कन्न त्माज्जीवस्य कतृता ॥ 

बुद्धेः परिणामित्वेन क्रियविशचात्मके कर्त्वं संमवति न त्वद्धस्याऽऽत्मन इति 
यतसाूयैषकतं तदेगतम् { करणत्वेन एतशक्तिकाया पदेः वैतत वरयितुं न 
शक्या | कुठारादावदरीनात् । बुद्धेः कर्त्वेन करणन्तरस्य कलमनीयत्वाच । न च 
मा मूत्क्ृतेति वाच्यम् । पूर्वकाण्डोक्तयागादिव्यापाराणायु्तरकाण्डोक्तश्रवणादि- 
व्यापाराणां लौकिकङ्प्यादवन्यापाराणां च कर्वपतपिषत्वात् । तस्ाजीवः क्ती » । 

` #पयदशाधिकरणपारचयति-- 

करतत्वे ब्व करवा कवितं वस्तवं भेत् | 
यनेततेलयादिशाचेण सिद्धस्याबाधितत्वतः ॥ 
अप्ततो हीति तद्वाधात््च्किं रक्ततेव तत् 1 
भध्यस्तं पीचधुरादिकरणोषायिरतनियेः ॥ 

परवाधिकरैणे परतिषादितप्य कर्तृत्वस्य बाधामवद्वापतेवं तदिति भरति वरूमः-- 
^ जतद्गो द्यं पुरपः ” इति शरु कर्वृलैप्त्नो बाध्यते । यथा जपदुमपनि- 
धिवश्तस्फटिके रकत्वमध्यस्तं तथाऽन्तःकरणप्ततिधिषृशात्कर्तृत्वमात्मन्पष्यस्यते " । 

+पोदश्चाधिक्ररणमासनयति-- 

भरयैकोऽस्य रागादिरीदो पा रागतः कृषौ 1 
दृष्टा प्रदततिवैपम्यमीशष्य प्रेरणे मवेत् 1 

सस्येषु विव जैविप्वीशस्याविपमस्वतः 1 
रानोऽन्तर्याम्यधीनोऽत इशररोऽस्य पवकः ॥ 

रोके एषीवटादीनां रागदधेपावेव व्क दृद । तदनुपाराद्धमीयर्भकरतरमीवत्यापि 
तिव भवरतकावम्युमेयौ । ईरय प्वतैकत्ये काश्िज्वीवान््भे प्रवर्तयति कांशचिद- 
ध सूति धेषम्यं दुर्वारम् 1 तस्मामैश्वरः अरकौैकः इति प्रात ब्रूमः--न तावदीश्वरे मेष" 
म्यदोपप्रसङ्गः ! वृष्िवत्ाधारणनिमित्तत्वात् । यथा वृष्टेः सस्वामिवृद्धिदेदत्येऽपि 
ओदियवादिैषम्ये बोजानामेव निमित्तत्वम् 1 तमेशवरस्य चथाय्थं जीवाः मर््न्ता- 

* यया च तसोभयया--भ= २ प० २ अन ५५ स= ४० 1 1 परात्त तन्ते." २ 
पार १अ १९ १९०४१॥ 

१ घ. कवश्क्तिने यस्पयिगु श" \ २ घ. तेदिवह् 1 २ घ, दयम" 1 ऽ प, "स्तवभिपि 
५ प. श्त्षयोगां । ६ प. श््यज'॥ 

<> 



६३४ शरीमत्सायणाचार्यविरयितमाप्यसमेवमर-- [पा०८अत्०२] 

पि्यम्यनुकतया सधारणभकरकतेऽपि न वषम्यम् । पूर्वछृतकर्मणां बात्तनानां च प्रेष 
भ्यहेतुतवात् ¦ कर्णां फलहेतुतवमेव न कर्मान्तरहेतुत्वमितरि वेत् | प्यम् । सृषदुः्ल- 
स्पत्य फ प्रदानाय जैवे व्यापारयत्कम्या्कर्ान्तरमपि निप्याद्यतीति दुर्मरं 
हेतुत्वम् । वाप्तनानां तु परक्तदेवै कर्महेठुत्वम् } तथा चेश्र्य कतो वैप्यप्रपङ्धः 1 
यत्ु रागध्व प्रवपैकतददीनपुदाहते तरेव नैतावतेशवरस्य प्रवर्वकत्वहानिः । परव. 
न्तयापिणेशवरेम रामस्यापि नियम्यमानत्वत् । तस्मादीशवरो जीकस्य परवतकः" 1 

भपपदशापिकरणमाप्वयति-- 

"कं जीवेशरतांकयं व्यवस्था वा शरतिद्रयात् 1 

अमेदुमेदविपयात्सांकयं न निवाते ॥ 
अंशोऽवच्छितन जमात दृत्यौपाविकरकपनैः । 
जीवेशयो््यवत्था स्याजीयाना च परस्परम् ॥ 

त्तपस्यादशुतिर्जवियोरमें प्रतिपादयति । आत्मा व्रषटव्य एृयादरिना ब्र 
परन्यस्पेण मेदः अतीयते 1 तथा च पति षेृशवुतिसत्तावजीवो नासलीतयपटपितुम- 
शवथम् { अमेदश्रुख। वेश्रातछयक्तेन व्यवस्पापवितुं न शक्यते ¡ तस्माद्वियमानस्य 
जीवस्ेश्वरेण पाकर टरवरम् । परस्परं च जीवानामीश्वराभददधाय पाकर्यमातुप्गि- 
कम् } तस्माद्रमवाद्रिनो न जीवश्वर्यकस्येति प्राति व्रुमः--यद्यपि गोमहिपवऽभोवे- 
श्वरयोरसैन्तं मेदो वास्तवो नालति तथाऽपि व्यत्हारदशायामुषाभिकल्तिते भेदमाश्निय 
श्ाक्ञाणि प्रधा जीवं निरूपयन्ति । “मेवा जी येके जीते सनातनः” ईं 
शत्वमवगम्यते ! ध्र समानः सतुम लोकावनुपचरति” इति छती वित्तानम- 
यत्य जीवस्य विक्ञानद्राव्दयाच्यया बुद्धा समानपस्िणनिरशषादसदयकारावद्रषाच्छि" 

न्नव प्रतीयते | 
“क एव्र हु मूलतया भे ते व्यवसितः? 
एका बहूधा चैव इद्यते जटचन्द्वत् ॥ 

इ्यामापत्वपरवगम्यते । तप्मात्सुटमैव चलवादिनो जोवेश्रव्यदस्या । जीवानां 
च परप्परमेकनठपात्तप्यवहपरेपरतितिम्कवद्वहाहटपवस्या सुतपापुपषते | कसात 

कोऽपि दोप इति तिद्धम् 1 

# अशनो नानान्यपदशाद्न्यया चापि दाराङ्तिवादित्मपीयच एङे--भर २ पार य १५ 

पू०.८६। 

१. 'रत्द्धतु । देय. "वदे"! क. प. द, तपाञ्स्तु 1 ४ष. "स्तुनत ५, 
भ, द, "सन्तम" । ९ च. इतयेवयत्च । 4; 



पा<मदु०२] = हृप्णयजदवं तेचिरीयारण्यवम् । - ६१३९ 
जीवष्य णोकान्तदगमनस्पः ंसारकारस्दूतीयाय्यायस्य मयमपादै पद्भिरभि- 

फरणीविचारितिः । तत्र भथथमापिकरममारवयति-- 
५अवे्ितो वेतो षा भूतपूषमः पमान् । 

^ मृगान परमतेन यात्यवे्िति एव षः ॥ 
मीनानां दमत्वेन निराघरिन्धिागतेः । 
पश्वमाहुयृक्तश्च ओवसौयाति यितः ॥ 

पैपादभतिपादितः प्राणोरधिको जीवः दतेरन्तपपाहिदायामितो िरमच्छन्मा- 
िशरीरथोनैः सृस्मपरौखेटितो गच्छति । प्ग्रतानां सपत्र प्टमलेनेतो नयनस्य 
निरकतपािति प व्रमः--एूपस्य हटभतेऽपरि देहवीनानि न प्व पु , 
मानि 1 प्रतमादितो नेत्र्यानि 1 किच जीवोपाभिपरदधिधाणां भूलाषा्वमनरेण प~ 
एकगमनें न समवत्ि भीवनदशषायामदर्दनात् । भुतिशैयमाह--पदम्यामाहुता- 

पापः पुरुपवयपतो मतन, इति । अस्यायमर्थः । ु ठोकपरमन्यष्टयवीपुरुपयोरितः पच 
पदा उगापनायामश्षतेन परिकटिताः ! तेष्वधिपु खर्गाथ गच्छनुनरागच्छध 
जीव आहुतितवेन परिकलित । दष्ापूकारी जीवः ख्गमारु्योपभोगेन केण सोणे 
पूरभन्े पतितया वृटिर्पेण भूमिं पराप्यानद्वरेण पुं प्राप्य रेतोदरेण ोपिते प्रविश्य 
शारीरं गष्ठाति"। ततोऽप्शब्दोपटसितानि देहमीजानि प्च भूतानि जीवेन पतह शो 
फातिपशपतु स्यनिपू गत्वा पञ्चमे स्यति शारोरमावं प्राप्य पुत्पशषव्वेवाच्यामि श. 

नीति । त्माहीभ्टित एव पर्कं गच्छति" । 
#द्वितीयाधिकरणमास्तयति-- 

“लगीवचेही क्षीणादुशषयः पातुश्चयोऽयका 1 
यावस्ुपा्तववनाकषीगानुक्षय इष्यते ॥ 
जातमात्रस्य भोगितवदविकभव्यविरोषतः } 
वरणशरतितः सानुशषयः कमीन्तरैरयम् ॥ 

छ्र्मपुषपुञ्य ततोऽवतेशयुमो निरनुशय दटाऽऽगच्छमि । अनुशयो नम क. 
शेपः} जीवमतुशेत ईति व्युत्पत्तेः । न च स्वगीदवरोहतोऽनुदचयः पंमवत्ति । अनुश्- 
यफ़रुल्य सर्ष्य पतैवोपपृ्तस्वात् । अत एवावतेहविषयः शरुतिः--“ यत्सा" 
पित्व ऽधैतीवाधयानं पूमिवनते " इष्य । पपतत्यनेन करणा सर्ममिति संपातः 

*# तदन्तरतिपक्ती रंहति सपरिषः प्रद्रनिद्यणान्वाम्--० ३ प १ भन १ 

पर= १ । + छएतासयेऽुशयदान्डटयतिय्यां यथेतमनेवं च --भ० इ पा १ भर १.० ८1 

११. घ्. पादे प्र ।२घ.्ोङेग'। ३ कम. ष. द. ्लेकेगः। ४ क-ख, द, 

श्य यथेषठः ५ प. 'नद्वत्ते" €? 



६द् ओीपरत्सायणाचार्यदिरवितमाप्यसमेतग्-- (अप०<जनु०२] 

यर्म्तमूहः पंदात्तमनतिक्म्य यापत्तपातं निःशेपं कर्मर मोक्तुं तपोपितेलर्षः । 
त्मा्कमरेपरदितोऽवरोहतीति प्रहि तरूभः--स्गाथिमनुष्ितस्य कर्मणः पराकल्येनोष- 
मेोगेऽप्यनुपुक्तानि संचितानि पु्यपापानि वदहून्यस्य विन्ते | अन्यथा सचःपपरतल- 
जन्य वारप्येह् जन्मन्वनुष्ठितयोरधमीयषैयोरमावन्सुलःखोपमोगो न स्यात् | यद्र 
कैथिदुच्यते-एकस्मिघन्मन्यतृ्ितः वरमू उत्त्िननवःमिनेव जम्मन्युपमोयेन 
क्षीयत इति । तदसत् । इन्दरादिपदप्राएकाणामश्वमेधादीनां विद्खराहादिदेहुभापकाणां 

पापानां च युगपटूपमोगातमकेनैकमयिकः कनुराय इतिपरतप्य विरुद्धत्वात् । ततर 

कसिघ्ननमन्यनृषिताना मध्ये ज्येतिष्टोमादिकमणि युक्तेऽपि कुतो न॒ कमान्तराण्यव- 
शिष्य् 1 यवत्दपातशन्दथच ख्श्रदकर्मविपयो न ॒तिवत्तरकरमपिपयः } भुतिष 
स्वगदवर्च पशचम्पामाहुती श्तैरं गतां पुष्पाणां च तेदधेतयोः पृण्यपपयोः सद्भावं 
दृदीय{द--“ य इह रमणीयचरणा जम्याशो ₹ यतते रमणीयां योनिपापयेर््राह- 
णयोनि या क्रिययेति वा वैश्ययोनिं वा । अय य इह फपृयनरणा भम्याशो ह 
यत्ते कपूयां सोनिमापयेरञ्धयोनिं या सूररयेमि वा बाण्डाषोरिं वा ” ति । एम 
णीयचरणाः सुकतकमीणः कपूयनरणाः पापकर्माणः । जम्याको ह यद्विलव्पयपुद।* 
यत्य िप्रत्मरषः 1 तदेवे सान्या अवरतेदट्तीति स्थितम्" । 

तृ्तीपाधिकरणमार्यति-- ह 

भ्वनद्रं थातिनया पराप तेप इति पक्पतः। 
पृर्माहुतिद्धामापं भोगाभविऽरि यात्य ॥ 
मोगापमेव गमनमादति्म्यमियारिणी । 
पतिः सुषटतिनां याम्ये प्रारिगतिः श्रना] 

ष भर के नास्मादधोकास्रयनि घन्दमपतमेव ते सर्वे गच्छनि” एवि भवणाचान्द- 
मप्तास्य र्भ पापिनोऽपि गतिरसि । यपि पापिनछप्र मोमो न प्त॑मवति तथाऽपि 
पुनरागत्य शैरम्रहये पञ्माहुनियमाय न्वरीगतिरम्युषेयेति प्राति प्रूमः--मोा्मम 
सयर्गगमने न पमाहुतिदामापं पमादूनस्यमिनाप्ाद्रेणादन। योपिदाटूनेप्मावा- 
त्सीतादीनां पुरपटरप्यमाा् । "ते सद इति शुतित्तु पटतियिष्या । पादिनो व 
यमटेके गनिः शरुता--“व्लन ९ मेममनं जनानां पमस रानानर एवि दुवम्यग" 
इति । पोपिनमिनन्तन्यं यमं प्रीणयनेत्यमेः । तप्य परां ग्ग भमि 

+ अनिरादिरिण्यमदि च श्द्रद्--अन 2 ए १ य र ९०५१६ 

भश्र-येङष१२ य, पणन ॥ 



प ०<जदु० द्) कृष्णयडुरदीयं तैतिरसैयारण्पकपू । ६३७ 
क्तुधौधिकरणमारचयति-- 

“व्रियदादि्वरूपतवं तत्पाम्यं वाऽवरोहिणः | 
वाधुभुरयलयादिषानयासरक्तद्ावं भषयते ॥ 
सवससृक्षमो वुको युतो पमाद्िभिभेत् 1 
सेन्यस्यान्पलरूपत्वं न युरयषुपपयते ॥ 

पवगादरोदेभकार एवं शूयो--“ अेत्तमेवाध्वानं पुमे । यमेतमाकाशमा- 
कादं चायुुतवा धूमो मवति धूमो मू्वाऽभरं भवति । अघ्रं ूत्वा मेषो भवति मेषो 
भूत्वा भरति" इति \ येतं यपा गत तेयेलयषैः । तैत सवगादणरोहतो जीगस्याऽऽ- 
काश्रादिलर्पत्वं मयति । धायुते्ादिना तत्तदयावप्रतिपत्ते श्रुतवादिति प्राते 
घमः--अन्पत्यान्यट्सत्वप्तिमवादाकाशशरिनीमाऽऽकाशवतसौरम्ं विवक्षितम् । कायु 
भावो यूवशतता । धूमादिमापेो पूपादिभिः पपकं इति निर्भयः १ 1 

*पश्चमापिक्रणमारयति-- 

्रीदयदिः प्रायिलम्बेन त्वरया वाऽवरोहति 1 
तेत्रातरियम एव स्याननियामकविवर्मनात् । 
दुः शीहदिनियाणिति तपन विशेषितम् । 
वरलम्बलेन पूर्व त्वराऽ्ाद्वप्तीयते ॥ 

प्रवरभेणानन्तरं म्ीदयदिमाव आन्नायते-“ त ईह यीहियवा ओपथिवमष्तय- 

क्तिठेमापा जायन्ते » इति । परागितष्माद्ीघ्ठादिमावादाकाशादौ विम्बलर्यीभरिया- 
मकत्वामःवाद्नियैम रेति प्रत्ते नूमः--नौक्चादिमावममिधायानन्वरम्-“ अत यै 
सु इर्भिप्परपतरम् "५ इति नीह्ादिमादातिर्गमनं दुःखमिति युवती शुविर्व्मदी 
विने विश्ेपपति 1 ततोऽपीत्पष्र् स्वेयवतीयते  । 

रैपृ्ठाधिकंरणमारचयति-- 
धमीहयदौ जन्म तेपां स्य्सछेपो वा जन्िभ्वेत् ॥ 
जायन्त इति मुस्यत्वन्पशरुिप्दिषापतः ॥ 
मैषा पापतछेपः करमव्यावयनुकतितः } 
शविप्ादौ सु्यजनै चरणन्याषति श्रुता ॥ 

# साभाव्यापत्तिस्पपततेः--अ० ३ पा १ अ० ५ सू* २२६॥ + नातितिरेण पिरोपात्-- 
स०्द् पा १७०५ स् ६। *+अन्यापिषिते पू्ंवदभिलापाद्--भ० ३ प्रा १अ० ९ सून ३४) 

१४. "हए २.अग्र१ ३ घ. -न्यस्वसू। ४ ध, "यदिरिषि। ५१. दुःरक्मि । 
६ प, पिरम्षनं ५ प, सर्वस्व । 



६२८ श्रीमत्तायणाचा्यविरचितभाप्यसमेतम्- {पपा०<अतु ०२] 

साकाशादाविवै तिदवरो्यदौ न स्छेपमात्रं क्तु ब्रीदयादिरूपेण भ्यं जन्म विव 
क्षितम् ! जायन्त इति श्रवणात् । न च स्वम मुरुतफरमनुभूयाषरदतः प्रापफंटस- 
पष्य स्यानजन्मनोऽप्तंमवः । चदधत; परष््हिदिकषियमाकचात् । ग्मानुख्यं जन्मेति 
परति वूपः-भधत्वान्न पडिपादिपापमतो नयन्त इति श्रा पेन्छेपमात्ं विवक्षि- 

तम् | न ठु दुष्यं जन्म कर्मैव्यापारानभिवानात् ¡ यत्र तु मुख्यं जन्म विवक्षितं 
तत्र करवव्यपारममभिषत्ते-“ रमणीयचरणाः कपृथवरणाः » इति 1 तत्मत्सर्ादम- 
रोहतां नद्यौ संेयमात्रमिति स्थितम् ५ । 

तैव द्वितीयपादे चर्तुभिरधिकरणेः स्वमादवस्या विषारिताः | तत्र रमयमाधि- 
कृरणमारचपति-- 

५५ पत्या मिथ्याऽयवा स्वप्नदटिः सत्या धरुतीरणत् । 

जाग्रदेशाविरिषत्वादीष्रेणैव निरता 
देशकाजचनैचित्यादटामितत्वाच पा मुपा । 
अभावेक्त्ैतमातरप्तम्याजीवानुव दतः 1 

“५ अथ रथाव्रययोमान्पथः प्रजो " इति शरुत्या स्ने रथादीनां पूष्टिरीरिता । 
अतो बियदादिमृषटिव्यवहार्दशाया सत्या मवितुमहति ¡ न ष ॒जाग्रेशत्य स्वभ. 
देशस्य च कंचिद्विशेषं पश्यामः 1 त्त्काठे मोननादीनां तृप्ाचर््रियाकारित्वात् । 
अतो विमता प्रष्टि; पत्येशवरकर्वकत्वाद्वियदादिमृिवदिति प्रति ब्रूमः--स्वमपृषट- 
मषा । कुतः । उचितदेशकालयकतमवात् । न हि केशपतद्ाशपरिपरिते नादमध्ये 
गिरिनदीतुदरादनापुनितो देशोऽल्ि । न दि निशीये शयानस्य पूर्वग्रहभोचितः 
फालोऽस्ि । नाप्यनुपनीतस्य वाटस्य पूत्रोत््थादिदहप॑निभित्तान्ुनितानि 1 रिच 
ए्वपनोपन्धानां पदाथोना स्वस्र एव बाधो दरयते । कदाचित्तरवेनावप्तीयमानः प्रदा- 
मस्व धिसितविनापेतितो मति ! युक्तं खपधृष्टिशरुतित्रुत इति तत्रपि पना श्ुति- 
रभावपूकिमिद सृषटिमाह-- न तत्र रथा रथयोगा न पन्पाने मवम्ति जय रथा- 
श्रययोगान्पथः जते '” इति । अतो व्तुतोऽघन्तो रथादयाः शुक्तिकारमततैद्वमा- 
सन्त इति शुतेरमिप्रायः । यद्रपि नान्रत्ाम्बमुक्तं तदप्यप्रपोनकम् । अनुचितदरेश- 

कादिगयसो वै्छषण्यस्ोक्तत्ाच् । यद्ष्चरनिर्ितत्वमुक्तं चदष्यततत् । “एर 

सेषु नग कामं कामं पुरो निर्मिमाणः इति ओदध्यैप सखसरमोगनिमृतृततेन 
श्रुत्याऽपयुच्यमानतवात् । तस्मासस्ममूिमृषा " 1 

सये रृषिगरद् दि-भ= ३ प्रा २अ० १ मू ५॥ 

१. 'वन्नीः 1२ ख. मुस्यरज' 1 ३ प. 'पस्या'। ४ प. "वसते 1 च ५, श्वय 

मा।६घ.वष्ठप्र॥ 



धिष <अबु०र] = कृप्णयज्बदीयं िरीपारषपकरम् । ६३९ 

श्वितीयायिकरणपरप्वयति-- 
"नाडपुरतेददयाणि वकद सुयमे 1 
समुचित्रानि घकाधयादधिंस्पन्ते यवादिवत् 1 
समुचित्यनि नादीमिर्पषप्य पुर्व ! 
छरस्यनद्यणि यादक्यं विकर स्वएटदोपत 1 

“आपु तदा नाडीषु हृपतो मनति ” दति शुत सुपृत्तिकाे नादीधवेशो गम्यते 1 
५ तमिः प्रलवपरप्य पुरीतति देति " इति श्तौ परी्दाधचिततं प्रतीयते 1“ 
एष]ऽन्तद््दय आकाशस्तलिगिञरेते ” इदि शरुखन्तरदाकःदाशव्द्वाच्यत्रपपितत्वं 

प्रतीय । तान्येतानि नाद्यादिष्वानानि विकलितानि मवितुमन्ति । एकपयौनन- 
लात्. यया प्री हिभिर्यनेते यवी यजेतेयत्र पृरोडाशनिप्पादकलप्य परयोगनस्यैक- 
स्वेन विकल्प आ्रितस्नयाऽत्रापि पुषुष्यास्यं प्रपोभनमेकम् । तएाच्कदूचि- 
सपुरीत्तति स्पिति कदाचिनादटोपु प्वपिति कदािद्रसणीति नाव्यादीना विकते 

परति बरूषः--एकम्योगनत्वम्निद्म् । एषगुपरमोगस्य हुमचत्वात् । तेषा हि नाब्य 
स्तावयसुरादीन्धियेषु सथैरतो वस्य एदमनिषठं रल गन मार्गमूता भविष्यन्ति । 
अत एव श्रुलयन्तरे तमिः प्र्वपुप्येति हृतीयया साधनत्वे नाडीनां श्रुतम् । ददय- 

येनस्ं ठु पुरीत््ीदादिवदावसर्कं सविष्यति । वस घु मखकयदाधारः । भतो 
यपा द्वति प्रविश प्रादे पर्प तथा नाडीभिः प्रल्यपूप्य पृरीदति नपमि 
जोषः श्यिव्यत सतयुपवारमेदानाख्यादीनां समु्ययः । सुपु्तौ चद्यणि जोवावस्पने 
कुत आवारप्रियमावो न 'तिमातीति नेद्ेकीमावादिति ब्रुमः । यय। पोध्काः म्म 

कमठे प्रकषिठो मः पन्ट्यद्न पतिमाति तयाञन्तःकरणोपायिको लीव लावका, 

" प्षानप्तदितो नक्षणि भसत्यान् एषगवभाषते{ अत एव श्रुयन्तर प्ु्ी जीवसय व्रदणा 
सह सादात््यपपततिमाई--“ सता सोम्य तेदा सेप्ो मवति » इति । यस्तु किक्रत्प" 
स्त्वधोच्छः पोऽदोपम्रलत्वादनूषपनः । तया हि--यद्। जीवी नारीषु पेते कदा 
पुरीतद्ववायात्ययोः भरतं प्रामाण्यं परिलयक्तं स्यात् | अप्राते चप्रासण्े सी क्रियेत । 
यदा पुनः पृरीतद्वघ्षणोः शेत तद्रा पुतवद्टसमवार्थये।ः पूयत प्रामाण्यं सी त्रियेत । 
पूतं चपा प्रिलिञतेति पराप्तपरित्यामिऽपरातसवीकारस्तय्तष्ीकारः तीक 

* तद्म वादीषु हचछरतेतष्यतरि च--भ० र प रन पपू ५६ 

क, इ. "पस्प्यन्ते । ९ फ. च. द, "करप्यन्ते । रस. र. शूषो) ४ ग, (राप्याका"। 
पगा, "लत ६ क. ग. ड. व्पदेरस्य ॥ ७ चंचरन्रयो ! ८ य. भ. "ताद्वद्शर' ? ९ क, प, ह, 

भप्रम् ॥ असो 1 १० प, परपुग्रच दति । ११ र. पर. स्तहागजः । १२ य. मोम प्रथ्भति 1 
ध, मृतम षयगमदि। १३ क.गप, द, दतित्रः। ध 



६४३ यीपत्सायणाचायंविरवितभाष्यसमेतम्-- {पार <मनु०] 

तपच्तिग्ेतिदोपचतुषयं पुरीतद्रदयवाक्यके्े । तया नादीवाक्यकोस्याम्पि दोप 
तुष्टये योजिते सत्यष्टौ दोषाः सप्यन्ते { तस्मात्मूचचय एव ह्यो न तु विकरः" 1 

शतृतीयाधिकरणमारचयति-- 
धपः को$प्यनियमेनान् दुष्यते सूक्त ख वा ! 
उद्रबिन्दोरिवाश्क्तेनियन्तु कोऽपि वुष्यते ॥ 
फमीविधापरिच्छेदाषुदविन्दुर्विक्षणः } 
स्त एव पुष्यते श्राखान्तदुपापेः पुनेवात् ॥ 

यषा प्रदरे ् र्षिपो जटमिन्दूः प्त एव तरियमेन पुनरुदरतुम्ाकयस्तथा पुती 
बह्मप्राप्तो यो जीवः प्त एव बुध्यत इति नियन्तुमशक्वत्वा्ः कोऽपि बुध्यत इति 

भ्रात बरूमः--श्पम उषन्यापनः 1 चिदरेपो जीवः कर्माविधविषटितो नहमाणि निमजति 1 
उदनिन्ुत्यतेित इति वैपम्यम् । यपा गहोदकपरिपूर्णः प्हितदवार; कौचकुम्ः 
पमे निघः पुनर्दूभियते, तत्रत्यं गद्वाजरं तदैव पुनविवेततु शाक्यते । तया स॒ एव 
जीवः प्रतिनुध्यताम् 1 अत एव शरुतिराद--“ व्यामो था तिंहो वा एको षा षराहौ 
धाक षा पतक्नो वा दशो वा मशको वा यदधवन्ति तत्तदा मनति › इति | 
व्याघ्रद्धो ये जोषाः पुतः पूर यच्छरोरं प्राप्य कीनो त एषं जीवाः हतेह्परि 
्रतिध्यमानाूदेव दारीरेपापरबन्तीयर्भः । न च सुपूप्तौ ्दप्रा्स्य नीवत्य गु्तव- 
सुनल््वातुपपततिः । तदवच्डेदकस्योपभिः सत्वेन तदुच्छ जीवोदपंमवव् ॥ 
तपमायः सुप्तः स एव प्रतिदुष्यते" । 

+ घतु्थीधिकरणमाप्वयति-- 
क मूषका नाप्रदादी कंवाऽवस्यन्तं मत् 
अन्यावस्या न प्रततिद्धा तेतैका जाप्रदादिषु ॥ 
न भामरत्छमरयेरिका दैवामावान ततरा । 
मुतादिविकृतेसेनावस्याऽन्या छोकम्ंमता ॥ 

नाग्रत्छम्रतिम्योऽन्यस्या अक्स्याया भपतिद्धत्वान्ूरगीया नामदेदावन्तमीतर 
भ्रति बरपः-- प्र्रिषादवस्यान्तरमम्युेषम् । न तावजागरत्लपवेहरनत्ीषि द्रैतरतीय- 
भागात्ापि एुपृत्ती विलक्षणत्वात् । सुपुपतः पुपरान्मपतवदनः सपमश्वपो निष्वम्बदारीते 

भवति 1 सूतस्तु विङृतमुसो विपमशवाप्तः शरैर्डम्पादियुक्तो सतति 1 यथपि जाग्र- 

* स पव तु कुषयृतिरास्दविभिन्यः--अन ३ षान २अ० ३ मू० ९॥ = दुम 

प्रतिः पदिरोपाद्--भन रपा २भर धम् १०६ 

१ शा. ग. करवनरम्भ.॥ २ ग. धर. "न्ति ददा मदन्तीति ३,ध, रुपे । ५प, 
"दयन्त ॥ 



(िपा०<अत्रु०र] कृप्णयदीयं तैततिरीयारण्क्मू ! ६४१ 
^ दादिवैनदिनलामावान् मूखीया बाठकादिपु प्रसिद्धिरह्लि तथाऽपि कदाचित 
सुखवत्यां किजञाय गृद्धा्चिकित्सन्ते । तस्मादन्येयमवष्या । तदरैवमधिक्रणवपुष्टयेन 
सपद शोधितः । तत्न स्वमघषेिध्यात्वेन सुखद्ःखकरतृतोधवमातेऽपि नोवोऽपर्न 
रेत शोधितः। प्ुषो मपेकयेन तदैवास्द्धत्वमलुभाधरितम्। तस्यैव पुनः प्र्िमोयेनानि- 
त्यत्यशद्ा निराषता । मूछीविचरेण शवा्ादिपर्वम्यवहारकोपेऽपि मरणे जोवमिनाप्रो 
न दाङ्कनीय इति दितम्" । 

तदंदुमविदयं । सच् लचांमवत् । निरक्तं चानिं- , , 
श्तं च । निरयन चानिंखयनं च । चिन्नानं 
चाभि्नानं च । सयं चतं च सत्यमभवत् 1 

परमात्मनो देह भोकृनीवरूपेण प्रवेशमुपनीन्य द्धा पाधित्वा मेोग्यदरर्पाका- 
रेणप्येतत्ाधधितुं तदाकारपरिणामं प्रदशंयति-तदनुपवि्येत्यादिना ! तत्पृष्ठं 
देहनातं मोकृस्पेालुपरविश्यानन्तरं सदादिमोग्ययस्ाकारेण वरल परिणतमभूत् 1 
सच्छब्देन प्रलक्षगम्थं एषिव्यतेजोरूपं भूतत्रयमुच्पते 1 त्पच्छन्देन परोक्षं याचवरकाश्च- 
रूपे भूयम् बरृदारण्पके मू्तूर्तराह्मणे-- “तदेतन्म यदन्धद्वायोशान्तरिशाच," 
हृति वास्ाकाशव्यतिरि्तप्य एयिर्ादिभूतत्रयस पूतममिषाय “एतत् इति पच्छ 
उदयाच्यत् तप्तम् । अवाप्त --वायुश्यान्तरिक्षं च! इत्यभिधाय ““पुततत्पत्'१ ईति 
तयच्यव्द्तर प्रयुक्तः । अतशान्ुपत्वपरोक्षत्यभ्यां पिमक्तं यज्ञगेदलि तत्प्मत्र 
एब्ददवयेनोपठशयते । चक्रारद्ययेन तमोरुमथोरमावौ प्मु्ीयेते ! एगचनुष्टयरतेण 
ह्म प्रिणतममूत् । निःशेषेण वकं इाक्यं निरुक्तम् । वये पुरेदेशवर्ी प्रयतो. 

दराक्ाते मृन्मयः पूञो जाघारसम इत्याद्विना निःमेण धकं शक्यते । तद्धिपरतम्- 
निरक्तम् । इलयक्षीरादिमाधुर्यावान्तरमेदः केतकीचम्पकादिगन्धायान्तरभेद इत्यादिकं 
तामान्याकरिणोच्यते 1 नतु निःशोपेण यक्तं शाक्यते । चकारो पूवत । निप 
नीडमाधारः पृप्पगुडादिः । तेद्धिपरोतमनिदयनम् । अधिो गन्धरप्राविः । विज्ञानं 
चेतनं गवादि । तद्धिपरीतमविज्ञानमचेतनं का एञ्यपापाणदि । सस्यं छो रन्यव- 
हरि बाधरदितं शुकठिर्नुस्याप्यादि । अनृते तु व्यव्हारदशायामारोषितं रजतप 
नोररादि । एतीरदाहरणेः शीतोप्यषखदुः्लमानावमानादरिकः सवेऽपि येगदरिमाग उमठै- 
कते । उपरितनसद्यशब्देन नल्लोच्यते । सथं त्तानमितयाद्विवाक्े वरलणः सत्थ 

१ य. प. 'त्वन्ति । त 1 २ य. -त्वायाभा'। ३ स. “त्यत्र! ४ ग. “तो नाऽऽ" । 

पग. गदितः | ६ श. आदिः जव! ७ स. "यदिः जस ॥ <स. द्दादिःष्षए्1 ९. 
उगदय्दाय । १०, ट. "छम्य | 

€१ 



६४२ श्रीमत्सायणाचार्मरिरवितमाप्यप्तप्रू-- [परष०८जनु०] 

ष्दार्षस्वाषमात् । पतच ल्चैतयादिनगद्विमागस्येण ब्हैष परिणतमभूत्. । त्रस प्द्ूषं 

मवितुमरदृति मोभ्पाकरिण परिणतत्वात्सीरादरिवरिति श्रुतेरभिप्रायः । 

यदिदं किंच । तस्सलयमिल्याचक्षते । 

घप्णः प्रद्धाषं युक्तिभिः साधयित्वा विद्वदनुम्येनापि प्ताथयति--पदिवं चे. 
त्यादिना । मोकुमेोग्यरूपं यत्किनिदिदं नगदृशयते सद्वस्तुनो जगन्न भवति विसु 
सत्यमयं प्रघेति विवेकिन आचक्षते । तप्माद्िददनुमवतनिद्धए्य त्रसमभोऽप्तख. 

मयुक्तम् 
तदप्येष श॑को मदति ॥ 

इति दृष्णयुर्ेदी पौत्तिरीयारण्यकेऽषपपप्रयके 
पष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥ 
भय प्तमोऽनुदाषः ! 

अपद्रा शृदगगै आसीत् । ततो पै सद॑जायत । तदा 
स्मानरः स्वर्यपकरुरुत । तस्मात्तत्मृतयुल्यैव दपि 1 

पभोक्तव्मपतद्धाषप्रकाश्चयं मगुदाहरति-तदप्येप शृत्यादिन। । श्ट 
मामरूपाम्याममिष्यक्तं नगहुतपत्तेः पूरयमपदेवानभिन्पक्तमेवाऽऽसीत् ! तेत यै 
सष्पदिवानमिन्पक्तनामरूपाद्रप्षणः सद जायताभिव्यक्तनाूपं नगदृ्तप् ! न 

चाध पितुर्विभक्तः पूत इव ब्रघमणो विभक्तं जगत् । क्रतु तद्रसाऽभमानं प्रशि्रान- 
सदैकरपरखल्पं स्वयं कशषन्तरनैरेश्षयेणाकुरंत जगदाकारेण शतवत्. | न सतु अग 
पाद्रानं मृचतिका्यानीपं कुटारस्यानीयं निमित्त न शचिष्रबाग्यतिरिक्तमलति रितु 
व्पिवोभवप्यानीषग् 1 यस्मदिये तस्माचद्रस सुटेतमि्नेन शरब्येनोच्यते । सुरः 
उदोऽच ष्ठर्यवास्दपर्यायः । कतशब्दः कर्वृशब्दपर्यायः । पुतं खयं क मनवे 
श्ास्विद्धिरूच्यते । जोवास्तु न स्ये कर्वारः (# स्वन्तयीमिपेरिताः कुतरनति ५य 

भत्पानमन्ततते यथयनि *› ^ एष च अत्माञ्नर्यन्यमृतः ” ^ दपर एद प्रातु 

रम बोरयति " ५ केना दवेत ददि छितेन यथा निगुक्ोऽिय तथा करोमि ” 
हृ्याविशचुतिस्पूतिभ्यः 

यवलुञष् । रणो पै सः ! रतम 

देवाय लण्ध्याऽऽनन्दी भवति । 
स्वपेकर्मतप्रपिद्धिरमि चरणः सद्धं सावयनि 1 कजनः प्रकारन्तरेण तं प्ाधयि 

* एत्द्पट्याऽन्यत्रदरेपययं + 



(िण०<मनु० २) कृप्णयज््ेदीवं तैततिरीयारण्यकम् { ६४२ 

युमानन्दर्पत्ामाह--यदैतदिलयादिना। यदेतसप्ोक्तं सु्वशव्दवाव्यं बरहा ख 
परहपदार्ो शस एव। टोकेऽपि तृषिरक्षणष्याऽऽनन्वस्य हेतुमेधुरादिषदार्पो र दृव्युच्थे । 
ब्ठापि कृतकृत्यत्वादिलक्षणप्य तत्विदामानन्दस्य हेतुतवादरमो मवति । रगीथयेद- 

न्तवातयजनितगनेत्तित्तनिन।ऽऽस्वादनीयमिति नष्णो रलम । प्रीतिपुरःपरं सप्रह- 

णपरा्वाद्नम् । त्र च निन्तापुभिः प्रीतिपूर्वरमेव गदते । परोद ऽऽनन्दमन्तरेण न 
संभवति । तस्ाद्रपशव्येन च्रहमण जनन्दरुूपत्वमुच्यते । नन्वागन्दरूपत्वामविऽपि 
धर्मो नित्ताषुभिः भीतिपूकमेव गूयते । मैवम् । परमे मुर्यप्रीयमावात् । स््गरक्षण- 
सुत्रपाधनत्येपाधिनैय दि पम प्रीतिः । व्रा तु सवस्मादुत्तमस्य करस्वनितसुल्य साधनं 
ने भवति 1 ततो पुएयप्रीतिविपयवादनन्दरूपं बष्ठ । तरैतदानन्दलं रसं दीत्य।दि, 
नोपपाघते 1 अयं तत्वविषुरपे रसं रव्ध्वा सक्षच्छस पन्पोऽकीच्येवानन्ववा- 
स्मेति । तच्वविदो दीकिकः परितोपहेतुः सकंचन्दनयनितादिदभो न भवति ! फ 
त्वात्मराम एव । विरक्तस्य स्तपारौ खभवृद्धयमावात् । “अत्मठामानन परं विधते, 

हृत्यादिशा्राद् 1 तस्मद्वितरितपरेत्वानन्वस्सत्वदिपि प्रसणः स्त्वमम्युमेषम् । 
हिशब्देन विदधपिद्धिरेव भ्रददितरा । 

को देवान्यौखः प्राण्यात् । यदेष आकाश 

आनन्दो न. स्यात् । एष व्रवाऽऽनेन्दयाति । 

पिच देदादिवेशरषयिकानन्ददेतुत्ादि व्रमास्तीत्यमिपेत्य तदुमयहेतुखं दद्ै- 
यतति--फो प्ेवान्यादिल्यादिना। आकादा इति पहम्यन्तः प्रमान्तो वा। सक्तमीपे 
गुहायां परमे व्पोमननिलच्राभिदितो योऽपरः पर एवात्रापि दर्यः । प्रथमान्तःनपको 
स्वा समन्तात्काशते स्वध्रकाशत्वेनावभात्त इत्याकाशः । तथामिव एप पूर्ववाक्ये प~ 
सेनोक्त आत्मरूप आनन्दो यद न स्यात्तदानीं को चेव को नम कर्ता देह्वा- 

न्तान्यादवागरीन्वियेमेटेत । अन येष्टायामिति धातुः 1 को वा पाण्यास्ाणनक् शापं 
रयात् 1 चधुरदीन्धियभनकियाकर्लमात्मन आयर्वणिका मनन्ति पुष हि 
द्ण। श्र शरोता घ्राता र्यिता मन्ता बोद्धा कती वित्तानासमा पुरुपः, इति 1 शोके 
प्राणक्षदपद्धाययो्जन्ममरणदर्शनास्माण एवाऽऽत्ेति मूद्र्तिदधि्तानेवोपजीभ्य बहुदा 
रण्ये प्राणत्मस्ववादी पालारिनैसाल्ैवादिनाऽजातदान्रुणा सह वादं चकार । 
ततोऽ दुर्ीनादिनित्पाणां करती श्राण इति मं वारथितु कः प्राण्याद्िति प्रयगु्िः। 
आनन्दरात्मनोऽप्तचते प्रणिवे प्रायेन शवाप्तकियां कः कुर्यात् । प्राणस्य श्चासि मति 
करणत्वमेव कर्तृं स्वात्मन इत्ययमर्भ उपस्ित्राह्मणेऽपि स्य्टमास्नातः--“ यः 

१ घ्. "भयं पे २ ण. स्भीदयान' ) ३ प. (मत्वा ) 



दषे आीमत्सायणाचारयकिरचितभाष्यसमेवम्-- [भपा०८अतु०२] 

प्राणेन प्राणिति स॒ व अस्मा सर्वान्तरः ” रति 1 यद्प्यपङगप्याऽऽनन्दासन इन्दि- 
यादिने्टकर्ततयं खतो न पमवति तयाऽपि विज्ञानमयफोश्चोपाधिकस्य तरसंमपति 1 
अतथेष्ठाहेरुत्वादलि बल । योऽव चेष्ाेतुरानन्दोऽस्येष एय परवीन्प्राणिन आन- 

स्दयाति परितपति । अभीष्टविपयश्छमे सतति मनो विषयाभिमुखं परित्यज्य िध- 
यान्तरामिदपोदयासवमनप्ूतं भत्यगौत्मानन्दमनुमवति । सोऽयं छेके विप्रान 
इस्युच्यते । जत्र कििकिननप्रहिदधि्योतनार्यो दिडाब्दः । अतक्षद्धेतुत्ववपि नह्मस्ती- 
त्पम्गुपगन्तव्यम् | 

यदा वैष एवसिन्नदयेऽनातम्येऽनिरक्तेऽनिलनेऽ- 
भयं मविषठो विन्दते ! अय सोऽभ्य तो मवति । 

ह्यं कामयितृत्वादिमिरहतुमिरबक्षणः सद्धावपतानादत्ति नास्ति पेत्ययं सपाय निरा 
कमः । अथ फ्रमप्रपतमविद्वद्विपयं तेरा श्रहुवक्तव्यपरद्धावात्तावद्व्याप्याऽऽ्दौ बद्र 

द्विषं बरहप्रहनिपंशञषमपकरोति-यदा दतेखादिना । एष निन्तषेतसिन्वद्रा- 
वप्ताधनेन प्रते स्वालुमवगभ्ये ब्रह्मणि भविं घ्वासलववृद्धिदाद्यं यदा रभते, भध 
तदानीं स विद्वानमयं जन्पमरणादिमियरहित मु किप ्ौमोति। एवशब्देन काटविद्म्बो 
व्यायत । यदा जानाति तदव प्राोति। असिन्रयं विद्वसरततिद्धि दिशब्दो दरयति 1 
अदरयादिगिशेपनैयतुि्स पिहिप्येे। चश्चुरादीन्द्िथेरम्यस््रदृदशयम् । भत एव 
कटरक्नायते--“यैय वाना स पन्ता प्र शक्यो न चद्घषाण इति । जाल्यमातमीयं 
शिद्ध तदररितपनादस्यपतुमनिनप्यगन्यमिलरभः । एूदय्यन्यत्राऽऽस्ततम्-- "निधि. 
फोरपमनन्तं च देतुदृ्न्तरवानितम् ” शति । यचपि शरीरत्रयं जीवात्मपतनन्षिलिद्ं 

जगत्करदुत्वमीशवरलिङ्गं तथाऽपि निप्यपव्रह्मात्पतस्यघ्य साधने न ्रिचिदिष्ठमल्ति । 
नि.तेपेष वदु शतप निरतं तद्विपरीतमनिखक्तम् । न चदमनन्सप्यमिषायकः कथि. 
च्छवि ^ यत वाना निवत्ते " शति शुतेः ] अद्दयत्वद्विभिखिभिररंेपणैः 
अत्य्ानुमानागमगस्पावं निराक्तम् । तावता एतनकारध्रपैरक्षण्यं पिदम् 
अदिलयनमनाधाम् शत भगवः फदिन्मतिष्ठित इति स्वे महिनि" इति ॒त्यन्व- 
रात् । पूाज्ञानश्य श्रमाप्रात्रययम्यत्वामाेऽपि नह्यण्वाध्चितत्वात्ताषरस्ममस्तीति तद्. 
रसण्या्यमनिखपनभिष्युच्थते 1 अमपं भतिष्टामित्यमयशब्डेन दतरादित्येभिष्युच्थते। 

बिभेत्यस्मादित्िव्युष्पत्या मयं बद्यन्यरिरिक्त कस्तु कथ्यते “दवितीयद्व सर्य मवति" 
इति शरत्यन्तपत् । अहमन्यो बदान्यदियेताद्शं दव मवं तद्रहितमभयं तथ्या 
मदति तया प्रतिष्ठा टमत इति योननीयम् । 

१. गना 1 २७. “नङ ॥ ३. परप्तोमउति॥ जग. "नय ५ क, स. षृ. द्र, 
प्रमुच्य" । 



{िप०<जनु०२] कष्णयजुदीयं तत्तिरीारण्यकम् । ६४९ 

यदा मैप एतस्मषुदरमन्त॑र 
छुरत । अय तस्य भयं भवति। 

्रिदूपो ब्रा्िनिश्वयेन यथा संशयो रिराद्त एवमविदुपो बकषप्ापत्यमावनि- 

श्येन सशयगपाकरोति--यदा घयेतरैप इत्यादिन । उच्छ्दोऽपरिशब्दा्े कति 1 
अरशव्दोऽ्पवाची । अन्तरशब्दो मेदेवाचो । एप लौेकः पुमनितस्मिन्यदाण्यरप- 

मभि मदं सयातिरिक्तत्वं यदा कुरते सस्मादधेन ब्य पयति तैव तस्य नन्पमर्- 
णादिषैप्तरभयं सव॒त्ि । जीवबक्सेदप्य वाद्ठवत्वाभावाभिप्रायेणालसमपील्ुक्तम् । मेवु- 
दिनः संप्रपरतौ भुस्यन्तरमषिद्धि शब्देन द्यति । ^ मृत्योः प मृलपुमरा्ोति 
य इह नानेव पयति ” “ बह्म ते पराद्ाथोऽन्यत्राऽऽत्मनो व्रत वेद् , दर्याय 
धुतपो द्र्टम्याः । 

मनु यः पुमान्कर्मकाण्डा्मुपास्यं सगुणं बकन षा जानाति तस्यापि बियाबस्येन 
निगुणवहात्तानिवन्पूक्तिः स्यादित्याशङ्धच निराचटे-- 

तेरेव भयं विषुपोऽप॑न्वानस्य › इति । 

तृशब्धे सुक्तिदा्धं निवर्तयति । बिदुपोऽप्यमन्वानस्य प्रमतत्तमनानतो मेव 
दक्षित्वात्तदैव भयमस्यन्तमूदस्येव जन्ममरणततप्ारभयं भवति । 

तदप्येष छको भवति ॥ 

इत्ति ृप्मयजुैदी यतैततिरीयारण्यक्रेऽटममपाठके 
स्षमोऽतुवाकः ॥ ७ ॥ 

अधा्टमोऽनुवा त. । 

भीपाऽस्मादरावः पवते । भीषोदेति सैः । भीषा 

स्मादपरिषेद्रय । मतयुथीवतति पथम इति । 

पिधान्तस्युतस्यापि व्रघ्तच्वज्ञानरहिवस्य भयमिस्य्ितप्यये -छोकमृवाहरति-- 
तदप्येष इत्यादिना । यः पूरननमनि प्रकृ ज्ञानकर्मणी अनुष्ठायालिञनन्भनि 
वायुदेवतेनोतपन्नः सोऽयं तथातरिषसदटिमेमेतोऽपि देवोऽपि प्तनस्पादन्तयीमिरू 
पाद्भलणो भीषा मेयेन पवते निरन्तरमनरक्ः संचरति । एवं सूयीदिषु योजनीयम् 1 
अभिरिन््रभ खम्यापारं शररत इति शेषः । उक्तदेवताचतुटयपिक्षया शयोः 
पञ्चमत्वमू । प्र च क्षोणामुपः पाणिनो मारयितुं तच तत्र स्तदा धावति । यचप्यत्त- 
द्रश्य निरयुणस्य वल्लभो मयहेतुत्वं नास्ति तथाऽपि मायोपापिक़स्यान्तयोमित्वेन तत्सं" 

१. ये ॥ 



६४ ` श्रीपर्ायणाचार्यविरचित्माप्यसमेतम्-- (पिपा०८अदु*र] 

मवति । तदुक्तं षार्पिककरैः--“नियम्धकायमपि्षय नियसैप तमोवधिः » इतन 
श्ुलयन्तरं न--“ यो सायुमन्तरो यमयत्येष त जःलसाऽन्तर्यान्यमृतः । पत्य वा 
असरत प्रवापने गां सूथीचनद्रमतत विधृतौ तिष्ठतः " इत्यादिवसुदाहर्थम् । 

अध्य च भयेतोप्रियामकत्यन्तयोपिणो व्रसत्वं मथपाध्यायस्य द्वितीयपादेभं ` 
निनितम्-- 

(प्रधनं जीव ईशो ष कोऽनतरयाभी जगति 1 
फारणत्वासघानं स्थाञजोबो वा करमेणो मुखात् ॥ 
जीविकत्वाृत्तवदिसनतरथीभी पररः । 
द्त्वा प्रधानं न जीवोऽपि नियम्धतः ॥ 

गददारण्यके पश्वमाध्याये याङ्गवखय उदारक श्रलाह--" यः एषिव्या 
तिषठन्ए्षिव्या अन्तरो यै प्रमिवी न वेद् य्य ए्थिवी दारीरं यः एयिषीमन्तत्ते यम 
यत्येप त॒ आत्माऽन्तयीम्यमृतः ” इति । तेन एथिव्यादिजगसति योऽन्तयीमी 
श्रूयते तेषा पशये प्ति प्रधानमिति भाम । तस्य प्तकटनमटूपादनतवेन 
सक्थं प्रति नियाकत्वतेमवात् । अयगा जीवोऽन्तर्पामी । प्त हि धर्माधर्मरूपं 
कर्मीठितयान् । वच कम स्वकण्दापाय परमेोगपताधनं जगदुत्पादयति । जतः 
करारा जदुतपादकल्वार्नीकोऽन्तर्योनीति प्रति वूपः--५ एप त॒ आत्माऽ 
भयगृतः » शृलन्वयौमिणो जीनतादारम्यम्तत्ये न धूयते । तथा प्रथिव्यन्तरिता- 
रिषि पथैवलुप्न्वयौमिल्योपदेरोन प्व्यापित्वं प्रतीपो 1 तेम्नो देतुम्नोऽन्त्याग्ी 
परमेश्वरः ! न च प्रधानस्यान्तयामितवं संभवति « अच्टो द्रष्टाऽश्रुतः श्रोता” 
एति द्षतवशरोतर्वाचयगमात् 1 अचेतनस्य प्रधानस्य तदधमयरत् । नापि नीवो$ 

न्तयौमी “य जसमानमन्तते यमयति), इति जीवस्य नियम्यतवश्रषणात् । तस्मा" 

दन्तयीमो परमेश्वरः । एत्माद्धयमन्ञानिन एव ! न तु तत्विदः” ॥ 
तदेवं पर्षा प्रधानापुचरं पेयम् । पूर्वत्र यकत ¢ सोऽश्रुते सवीन्कामान््ह ” 

ति, यक्षि "तो वे प्तः इत्यानन्दह्पलवं सूत्रितं तदम निभतं पिचारेमयतासयति-- 

ैषाऽऽनन्दस्य यीपाश्सा भूवति; इति 1 

तच्छव्देन मग्नायाः श्रलन्तप्रहिद्धिः प्रददे । बृहदारण्यके दि--“ पर 
चो ्रुप्याणां राद्धः ह्पृद्धो मवयन्येपामधिपतिः सममौनुष्यकैमोगैः पपृतततमः त 
मनुप्याणां परम आनन्दः °” इयैदिनाऽऽनन्दनिर्भयः श्रपदितः । गाढो देहेद्धिषा- 

+ अन्त्यःम्यधिरेवादिपु ददधमेव्यपदेशाक्--भ" १ प्रा २अ०५ ० १८१ 

११ तप्य \२ स. (रमारचेयति ६घ श्यः) ३. ्यानः॥ 



प्रिपर्<मलु०र्] = छृप्णयुदरीयं तैत्तिरीयारण्यकमू । ` ६४७ 

दिप्पलक्षणत्तिद्धसरुपेतः । परद्धो विदादिभुणपतपत्तः । पतच्छव्देनानन्तरगन्ये सक्ष्य- 
माणतां द्रीयति। किमयं अघ्नानन्दो टो िकानन्दयद्विपयविषयितबन्येन जन्यत जाहो- 
स्िस्छाभाषिक इत्येषा मीमांसा प्रकते 1 

त्न स्वामाकिकं व्रघानन्दं निवे हारभूता अन्ये विषयानन्दः परमेणो- 
पन्य्यनते 1 पएेपां प्रघानन्दटरशोनिः्यद्रत्वपुपपक्म् । तठेदात्यं चैवं 
ए्रटम्यम् । आियय। विवेके तिरस्तियमाणे प्त्यु्कप्यमाणायां चाविदार्या हिरण्यगमे- 
मारम्य मतुप्यपर्वनेषु जविषू ब्घ्मानन्दसलत्कपरशाद्विययाद्िपाषनततिबन्धवशाच यथा. 

वितानं भाग्यमानतयाप्षोयपाणश्वद्यटो स्वस्थितो किकः पतपयते । प्त एव पुनर- 
विद्याकामवरम्कर्ेण म॒टुष्पगन्धवादिपु दिरण्यग्पर्यनतपुततरोचरमूमिपु शतगुणे. 
युक्तोऽकामहतविद्वच्छरत्रियभरस्यज्षो विमात्यते } विद्यया त्वविदयाषटते पिपयविपयिषिमागे 
निधृतते पति स्यामाधिकः परिपू एक एवाऽऽत्मानन्दोऽषतिषते । तप्य द्वारभूतेषु 
पिपयानन्देष्व्पस्प्रपिद्धमानन्दमद्री तावदर्शयति-- 

युषा स्या्साघूरयुवाऽध्पायकः। आणिष्ठो षठो बलिष्ठः । तस्येयं 

पृथिथी सरा पित्तस्य पणी स्यात्। स एको मातुपं आनन्दः, इति। 

भतृप्यप्य बाध्ये विपयगुणानभिक्ञप्वास्क्चन्दनवनितदिविषयानन्दो नालि ॥ 
यारे तदभिन्ञत्वेऽपि मो्टुमप्रमेत्वाद्तौ नास्ति 1 ततो यौवनमेव परिशिष्यत इत्य 
मिप्रेय खवा स्यादित्युक्तम् । यीवनेऽपि णुरूपैत्यकरोधादिगरसतप्य दुः्लभाहुस्या्द- 
माषाय साधूमुपेतयुच्यते। तादशस्यापि चतुःपिकन चतुर्दशविदया्येकध्या अप्यमवि 
दुं मयेदधिति तययावृरतर्थपध्यायक्र इत्युक्तम् । पिघावतोऽपि करेषु मन्दप्रवृततेरमिमा- 
म्दादिना भोजनादौ रचिरीनस्य षा मुं न भवतीति तचिवृततयर्थपारिष्ठ इत्युक्तम् 1 

आङ्कतमः सकरयिपु शधं भवत इत्यपः । यद्वा सवषु मोऽ्यद्रवयेपु सुचिवाहृस्ये- 
नाऽऽशित्रेतमः । ईहशस्यापि मनोदा्वाभवि एति न युद्धादी तिः स्यादिति तद्रा- 
रणाय रिष्ट इत्यु्पम् । धै्युक्तोऽपरि शारीरयटरहीनोऽश्वारोहणादावक्षमः स्याद्विति 
तैदारयिते पचिष्ठ इत्युक्तम् । एतावता भोक्ृत्वपपत्तिरुका । तस्येयमिति भेभ्पपपत्ति- 
रुच्यते । चतुरक्ष समृदरवे्टिता या पृथिवी सा सर्वाऽपि वित्तस्य पूर्णा पेग्द्रम्य- 
जतन पूरिता । एतचन्येपामधिपतिरित्यादिकष्य शरुलयन्तरोक्तस्योपञक्षणम् । यद्वि 
स्यचित्ािमौमस्यततपर् पेते्तदानीमयं मातुष आनन्दो मवति । इतोऽ्वाधी- 
मास्तु दुःपमिभ्रव्यादानन्दा एव न तेमवन्ति । न खदु कथिद्मि मनुन्यो यथोक्तसता- 

१. (्लात्तनिः॥ २ व. द. "सोऽ 1 ३ स. पन्च ४ स. वार् वेरः ॥ ११, 
सद्रारथाय । 



६४८ ~ शरीपरतायणाचारयविरवितभाप्यसतेवम्-- 
प्रप० ८भय्०९] 

योषादन्यः कचिदमि सैतसतृ्िमारुपटम्यते 1 आनन्दो नाम वृद्धिः । तस्याः कथि 

ह्िवयाभिटापो विरोधो । स चाढव्ये विषये कस्यचित्कासमिथिदवदयं सेभवयेवर 1 

मोमस्य तु स्ैविपयाणां मटुपयठो विनां छ्घुत्येन , विरोध्यमावानिर्विघ्रा तृषि" 

रूमिध्यज्यते । 

एषे च एति यावद्यावदमिदापनिवृततिच्छा 
भवति तावत्तावदानन्दोऽष्युत्कृष्यते 1 

एतरेषामिप्रेय पू्ीक्तादानन्दादथिकसुदा्रति 
- 

ते ये दतं ाटुपां नन्द्; ( १ ) 1 स एको मरुप्य-
 

मन्धर्ाणौमानन्दः 1 योननयस्य व्राका्हतस्य, इति 1 

ते पोताः सर्वभौमनिष्ठा मानुपा आनन्दाः श्रतसंख्याका ये सन्ति सौऽयमा- 

मन्दरो पलुप्यगन्धरवाणामेक आनन्दो मवि । शतपतेट्याेषु सममेपु याव 

तृकिस्ावतो मतुप्यगन्वषैेकस वियते । अलिकस्मे मनुष्याः सन्तो विदावर्मषि- 

शेपानु्ठनिन गन्धर्वं पराहता मनप्यमन्पयौः । ते दन्त्वानाद्विशकतिपोगेच गनुप्यम्य 

स्फटा 1 

स चोतवपो घािकि दधितः-- 

पुगन्धिनः कामरूवा अन्तथीनादिदाचूयः 1 

भर्गोतादिङधरा गन्धव स्युरीफिकाः" इति ॥ ॥ 

हतस्ते परनुप्पवदानन्द्रम्रतिघातः भरायेण मालति । कवाचितप्रतक्तस्यपि परिराराष 

स्ाधनपपतधिरल्ि । तया सति चित्तधरसादविग्रोपापपृलविरोपाभिन्यक्तिरप
पदयते । सण 

भौमस्य मतुप्यत्रन तदीयस्याऽऽनन्दस्यास्माभिरयक्षितुं शनयत्वान् तन श्रोत्रिय उदा- 

हतः ॥ सतुप्यगन्ध्ो्वन्तरिसलेकवापिनः (क्षगन्धवीप्तरोगणतेवितरगन्तरि" 

क्षम्! इति श्ुखन्तरात् 1 अत्तदोयस्याऽऽनन्द्याप्रपिदधतवाततिर्ध
ि मतृष्यटेकर 

दकशयिं ्रोत्रिप उदा्िषे 1 श्रोतियंदडन्दोऽभधति" दति पाणिनिना पृभरित" 

स्वात्! प्रहि र्षु दकेषु कौमानस्याऽऽनन्देतो्िपयस्
य मोगे प्रया्रप्ाध्यत्त्ाः 

तिशषयत्वानि्यसवदोपास्डाखानुमवाम्पा निधि तत्र मिष्कामो भवति । तथा प्ति 

मनुप्यगन्यवैलेकगतन्विपयान्युान्य यावानानन्दस्तावानकामहतयेदविच्छनिय- 

स्थापि नियते ! अकामदतत्वं तु गन्प्रैटोकानभित्तप्य मूदस्येदानी विद्यमानमपि 

काटान्तरेण शाद्लादमिनानानस्य तद्ाकमेगच्छायामुतपन्नायं निवीति ॥ शरोतरिष्य 

तु तदोपददवीनः कंदाविदपि कामानुतवततेस्कामहतत्वं सुत्ितय् । न गन्धर्वस्य 

व्यमीतादिमित्तदा कदानित्दूय्युठापरक्तषणो दवैवन्दाभिमेय आनन्द उपप 

¶य. प. रृतती" १२. घ. नृतगी । 
इ 



(१० <अत] डप्णयञुदीयं तैत्तिरीयारण्यवम्र । - ६५९ 

यते) न स्वप्ावकामहतस्य शरोधि््य वियत इति नेन्मा मृदयं हैः ! तष्य क्षमि- 
कत्वेन चित्तविकारतेम च मुर्यानन्दत्वामावाद्धिपयप्राप््या तदिच्छाया निदृचायां . 

₹पीदिविकारु च शानु या तृिमञ्िरनुगचछलपतौ च मुख्यानम्दः 1 
तथा च सर्वते-- 

भयन्च कामस जके यचच दिष्य महत्पृलम् | 
चृप्णाक्षयमुसस्ैते नार्हतः पोडशी फटाम्'' इतिं ॥ 

` तृ्िरूपथाऽऽनन्दो गर्वेण प्रमानोऽकागहतस्य श्रोत्ियध्य विद्ते । यपेक्तप- 
यायद्वयमुतरप्वपि पर्थयेषु नित्तसय परपादातरिरायमुततय तृतिक्षणत्याऽऽनन्द्याऽः- 
विभीकरतिशयो ग्याएमेयः । 

तपर तृतीयपयीयमाह-- 

तेये शतं मनुप्यगन्यवी्ापरानन्दाः । सं एको देव- 
। न्धवा्ामानन्दः । शरोधियस्य चाकामंदृतस्य, इति । 
पृशिकाट एव देषटोके प्रमुतन्न। गायका देवगन्धर्वाः । 
चतुर्ष पयौयमाद-- 

तेये शतं देवगन्धवाणामानन्दाः 1 स पकः पितृणां विरलो- 
कलोकानामानन्द; । भोनरियस्य चाकामहतस्य, दृति । 

चिरकारस्मायी यो योक्माेकयन्त इति चिर्लोकरोकाः । 

पञ्चमं पर्ीयमाह-- 
ते ये शतं पितृणां चिरलोकलोकानांमानन्दाः । 

स॒ एक आजानजानां देवानामानन्दः । 

(२) 1 भोतियस्य चाकामहतस्य, इति ॥ 

पितृोकादृष्वमावो कश्रिदाजानाष्य देवछोकपिगोपबोत्वत्ना आअजानजाः 1 
प पर्यायमाद्-- 

ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः 1 स एकः 

कविदेवानां देवातोमानन्दः 1 ये कर्मैणा देवा- 
नंपियन्वि । श्रोत्रियस्य चाक्षमस्य, इति 1 

१२. श्वय । सय. प. "ठति शेस 1३ प. ध. (वमप ॥ 

८ 



६५० श्रीमस्सायणाचार्यचिरनितभाप्यसमेतम्-- (५१० ८अवु०२] 

आनामैनदेयमोगादपयुचयं भोगं प्रा ये वैदिकं कर्पगिपतु्ठाय देवान्पाटुषन्ति 

ते कपैदेवारूया देवाः 
समं परयायमाह-- 

ह ये दात कदेषानां देवानामानन्दाः 1 स॒ एको 

देवानामानन्दः । श्रोजियस्व चाकामहतस्य, इति । 

त्रयसिराद्धवि्युजोऽत् देवशषव्येन विवक्षिताः 1 

अष्टमं पर्ययमाह-- 
ते ये श्रतं देवानोमानन्दाः । स एक इन््र॑स्याऽऽ- 

नन्दः( ३ ) श्रोतियस्य चाकाम॑दतस्य) इति । 

इन्द्रो हविर्न स्वामी 1 

नवमं पयायमाह-- 
ते ये शतमिन्द्रस्याऽनन्दाः । स एको देहसेश 

नन्दः । भरोननियस्य चाकामहतस्य, इति । 

सदस्पतिरिन्स्याऽऽचारः । 
दशमं पयीयमाह-- 

ते ये श्तं बृहस्पतेरानन्दाः । स पकः मना 

पतेरनन्दः । श्रोनिपस्व चाकामहतस्य, इति । 

प्रजापतििरट्पुह्पः । 
एकादशं पर्थायप्रह-- 

तते ये दाते भनापतेरानन्दाः । स एवो घ्रघ्णं 

आनन्दः । श्रोत्रियस्य चाकरापदतस्य (४), इति । 

ब्रह्मा हिरण्यगर्भः छृत्तस॑सारमण्डटन्यापो समषटन्यषटिक्यः पृ्रासा । पत व 

रिणां मध्ये प्रथमः ५ दिरण्यगर्मः समवर्तत इति श्तेः । 

ध्र दारीरी प्रथमः स वै पुरप उच्यते । 

आदिक स मूतानां ब्रहम समवतः" इति स्पृदेष । 

र् निन्दोत [प ३ [क 

तेन सांप्तास्कि आनन्दो्कपस्तनन विस्रम्यं ! उक्छरीत्या भेश्रिये प्ेपामानः 

नदानां सद्धविन पतोऽश्ते सरवान्कामन्सेत्ययमर्भे उपपादिते मति ॥ 

4 क्... ट. न्दे) २ घ. अवः 



प्रिपा० <अनु० २] ङप्णयल्ेदीयं तैनिरीपारण्यकम् । ६९१ 

पेषे परमाननदद्वारसूतः प्त्ारिक आनन्दोतकर्ष आगमेन श्चोत्िवप्रलेण 
सोदा्टतः । गय योवनीयं बद्याननदं दक्षयति-- 

स यश्चायं परुषे । यमासा॑बादिलये । स एवं, ' इति । 

पुरुषशब्दैन तुभृतमुभरनप्यो विवक्षितः ! दतिन्किदरानन्दो वियते । ततपद्धषि 
योक्तिकप्रिदधिरनृमवभरतिदधिच सोऽयमियेत्म्पां पदाम्यां करमेण निदिदये | तर 
मैक्तिकम्रतिद्धः शुत्यन्तरे प्पशचिता--“ आत्मनस्तु कामाय स्वं प्िधं भवति " 

इति भरतित्नाय पुत्रवित्ताद्िरूपस्य सर्वस्य मोग्यजातस्याऽऽत्मरेपतया प्रियत्वे पतलया- 
त्मनः प्रमीतिविपयत्वेनाऽऽनन्द्रूपत्वमुपपादिते भवति । तमा स्रदाऽहं मूत्त 
कदानिदरषि ममापत््वै मा भूदित्येयमात्मन आनन्दरूपत्वं सवैः प्राणिभिरनुमूयो । 

चफ।रो बुमृतप्तनातरीयप्राप्यन्तर्मतानन्दपमुधयाथः } तेनाऽऽध्ासिक आपिमैतिकध 
सर्वोऽप्यानन्दः पेगृहीतो भवति । वेदे प्रायेणास्पाष्टोकादमुं दोकभित्यादाविदमदः- 
शब्दौ प्रलक्षप्रोक्षवासकी । ततोऽत्ाप्यस्माकं परोक्ष आदित्यदेहेऽव्पत आन- 

न्दोऽपावित्यनेन शच्यैन विवक्षितः । चकार आदि्यप्तनातीयदेवतान्तरगतानन्दप्त- 
मुचयार्थः । तेनाऽऽपिैविकः सर्वोऽप्यानन्दः पेगृहतो मवति । एवं न प्लध्या- 
त्ममधिभूतमपिदैवै च प्ैपूपाधिपु योऽयमानन्दोऽसति स॒ सर्वोऽपि सरूपेणेकर एव 
नतु भिद्यते 1 पातुपानन्दो देवान्द् इत्येवमुपाधिपरामरशपरःपतरमेव हि मेदः 

प्रतीयते । यथा घटाकशो मठाकाश इत्येवपुपाधिप्रामशदिव तारतम्यरक्षणो मेद- 
साद्वत्स्ौऽयमखण्डैकरपो त्रघ्ानन्दसतदीये। हिरण्यगमौदिर्यावरन्तोषापिषतश्च 

भेदः शुतयन्तरे धिस्पटमान्नातः--“ एषोऽस्य प्रम आनन्द दतस्यैवाऽऽनन्दप्वा- 
न्यनि सूतानि मात्रामुपनोवन्ति'” इति 1 यत्यासण्ेकरपस्यास्य पमुद्प्मानी- 
यत्याऽऽनन्दस्य बिन्द्वानीया दिरण्यमर्मा्ानन्दाः पोऽयमेक आनन्दो बुभु 

मिर्बोद्धभ्य श्येवं मोमा निर्भयः प्व । 
यपोक्तानन्देदनप्य फलं दर्हीयति-- 

स य॑ पएवंचित्। गस्मा्टाकास्रेख । एतमन्मयमात्मानमु- 

पठक्रामति ! एतं प्राणमयमात्मानमुप॑ंक्रामति । एं 

मनोमयमातमानष्टुप॑संकरामति 1 एतं सिश्नानमयमात्पानमु- 

पैसक्रामति 1 एतपानन्दमयपात्मानुपंसेकामति › इति 1 

यः पुमनिवपृकतपकररिण निनानन्दं वेत्ति स पुमाननेतैव क्रमेण दमानम्दंश्रा्ोतिं 1 
प्चन्ञानादिदक्षणं चत्त सवकीयपायाशक्तिवशदाकाशादिकमस्देहान्तं नान्य 

ग. ^तवेना। २. "दण्ट । 



६५२ श्रीपत्सायणाचारयतिरवितभाप्यसमेतमू्-- [भपा०८अबु०२] 

देदादिपद्चकोशरूपायां गुहायां प्रविषएटमिवाम्यन्तरे निरुपापिकर्पेण साक्षात्कार. 
योग्यं सदवतिष्ठते । तश्चालण्डेकरपं परमानन्दखरूपमितययमुक्तप्रकारः । तेन भका- 
रेण विदवितवत आनन्दमरात्तौ कमोऽभिवीयते । मोक्छा मेोग्पं वेति द्विषं 
जगद्भस्मणा खष्टम् । तत्र प्रत्यकचैतन्यस्यमात्मानमारम्य देहपर्न्तोऽदुपरययगम्यो 
जग्धा मोक्ता । देहाद्रहिरिदभ्रत्ययेनावलोक्यमानः पूत्रमा्यीदिरूपो जगद्धामो 
भोग्यः । तत्र॒ यद्यप्यात्मन्यवहारोऽद्ि तदीयषटुलदुःखयोरहं पुष इःखीत्येवं 

सैरमिगम्यपानत्वात् › तथाऽपि पुत्रादिषु खस्माद्धेदस्य विस्पष्टं माप्तमानत्वद्रीणः- 
मेबाऽऽतात्वं न तु सुख्येमित्यभिप्रे्य शुतिसत्राऽऽत्मत्ववुद्धि निवारधितुप्रनपपपा- 
्मानमुपदिदेश । वुमूक्सूरपि तदेवदवगम्यालनष्ठोकाद्विदभरत्ययेनावलोक्यमानातपुचां 
मेय प्रत्यावूलय त निखे्नो मृ्वाऽनगयं श्युतिमोधितमेतयुपसेग्ापति प्रप्नोति । 

पतरादिषुखदुःतयोः स्वकीयत्वाभिमाने प्ररियन्यात्तमयमात्रे परयवप्यतील्भः 1 ए 
` मिण प्राणमयावृपरत्रमणं द्रव्यम् । आनन्दमयमूपतक्रम्य तत्रापि प्रियादिचत्टयं 

अरमण प्रिवयग्य वर्य पुच्छगित्युकतेऽखण्डेकरतानम्दे प्मषस्यतीसर्षः | नन्येवविच्छ- 
ल्देन क्षि परास विवक्षितः प्रिवा ततोऽन्यः कथित् । नाऽऽधः । तस वेदित- 
व्यत्येन वेदितरृलतुपपत्तेः । न द्वितीयः । तत्तरमस्यादिश्ुततिविरेषात् । नेप दोषः । 
परमात्मन एव देहेन्धियादपाभियिशिष्त्वाकारेण वेदितत्वगलष्यैकरपरानन्दूपतवेन 
वेयत्वपित्युमयोषपततेः । ननु य एवंवि उपपतेफामतीति श्रूपते 1 पंकरमणं नाम दृद 
सयोगरूपप्रातिः 1 जलूका तृणे सेकरामतीलादौ तथा इष्टवत् 1 न हि देदेद्धरिाघरु- 
पायिविशिषटस्य वेदितुर्मयादिपु यपोक्तप्त्टमणे समवतीति चेन्न } पंत्रमैरानमैनात्न 
्रामिषिनाशरुस्षणस्व वि्याफटस्य विवक्षितत्यात् 1 तथा च भाष्यकार 
शदतसतिलविावि्रमनाशन पंक्रपशव्दर उपवर्तः" इति। न हि सुस्यपतमामणस्य वेद" 
नमां साधने भवति 1 कल्वटमयमित्यादित्तानमन्रिण ततं ्रमणाद्ीनात्, 1 भस्मा 
टोका त्ेलत्यनेनैव वात्थेन धयपपयोये वाक्चपुध्राद्िविपयन्नान्तिनाक्ञोऽभिहितं इति 
नेदेव तरत्तपयतततरमणेकयः पूतरादिनचमस्य पुनरनुतप्तिरपिवह्यताम् । अन एवा्मामि- 

दमत पूर्मवस्यतीति सेकमणाभिभ्रादोऽमिदितः 1 अनतैव न्ययिन भ्राणवयात्मोदने, 
स्यन्नमयात्मद्यभ्नमघ्य विनषटघ्य पुनरनुत्पत्तिः प्राणमयद्कमणम् । एवमत्रापि 
द्रष्म्यम् । अन्नमयादिपु पुर्यातमत्वाभव्रऽप्यद्प्रलयमस्पत्वटक्षणं आनििप्रतीतमा- 

स्मत्ममम्मुपेदयात्रमयमा्मातमियास्मशच्दः प्रमु; 1 आनन्दमयकोशगतप्य प्रियाय 

ययवनु्टयस्याऽऽनन्व मु्यानन्दद्र्ण्यवास्नमगोनरचममित्रेय परियपरानमपि ततः 

कमर्णे श्त्या नरम् ॥ 

११.1२ प. नमः स्ड्त््वाः | ३ गय. (मयय 1 दग. ममि स्ववापृ" 



(िपा०८अबु ०२] कृप्णयलुर्दीं तैत्तियारण्यव् 1 ६५३ 

अयामिपरेतमवाकनप्तमोचरत्वं पटक छोकमुदादरपि- 

तदप्येष शोको भवति ॥ 

इति कृप्णयहुर्दीयतेचिरीयारण्यकेऽषमपरपाठकेऽ- 
एमोज्ुवराकः ॥ < ॥ 

भय नत्र्ोऽनुवाफः । 

यतो वाचो नियैनते । अभाप्य मन॑ सद् 1" आनन्द 
चर्मणो दिद्रान् | न धिभेति उुर्तयनेति, इति 1 

भनोपयप्रलावकोके व्यायतं तरदनुमेयम् । रिच वाचोऽभिषायक्राः क्षन्द्ाते 
च स्तवरिकस्पेपु वष्ृषु द्युत्यनाः । प्रयोक्तृभित्तु वसतुत्वतामान्याश्निविरस्येऽपि ब्रह्मणि 
प्रवाशनाय प्युञ्यमाना अभ्यनमिधाय निवर्तन्ते 1 स्रकीयादमिधानप्तपय्यौ द्धीयनतं ! 
मनथातोन्धियये शन्दनुपररेण सपत्र मयैते न तु खातश्येण | तथा सयव शव्वेषु 
तिरतेषु तैः पह स्वयमपि निक्त 1 ततो बरह्यानस्स्य हिरण्यगर्भानन्ददाभितयदि- 
तावदिति कृकुगवगन्त बा न शक्यते । तादशं घ्रह्मणः खर्पपूतमानन्व रक्षणा 
व्या शबदैपवेव बोधयतु तथेव मनसा यः पुमान्े्ति त्र पुमानदुतोऽपि न विभेति। 
पत प्रस्तवालुपारेण मनोमयोपाभिविशिषटं बयोपापीनस्येट जन्मनि जन्मने वा 
कदाचिदपि मीतिर्मालि । प्रैकताया भीतेः प्रतीकारपद्वागादित्यमित्ःयोक्तम् 1 इह 
स्द्धित्तीयत्रह्यानन्दं प्रमाणेन विजानतो मयरारणमेव नास्तीयमिपरत्य कुतश्चने्युक्तम् ॥ 
शद्वितीया्ि भये मवति" इति श्रुत्या खातिरिक्तं वसतु मयकारणम् । तच द्ितीगे 
मस्णि नाक्ती्यभिप्रायः । 

यदुक्तं वार्यवृत्तिकारः-- 
पत्वपभमेवं निथिल कदय भिन्तयेतपुनः 1 
अत्यवृत्निरुपेण ताक्षद्विधि मसेन च” इति ॥ 

घ्र सल त्तानमनन्ते बहोत्येतद्विधिपूर्ीम्। पएतस्िनिभिर्ये बधे गणानामानन्द्व- 
येग्योतिष्टादीनापुपतहारः पूर्वमुदाहृतः । यतो वाचो निवर्त इत्यतयारतिरूपम् ॥ 
तसिन्रसूरमनप्वह्यभित्यादीनामुपतंहारसुतीयाध्यायस्य तृतीयपादे निन्तितः-- 

भनिधानामदहारः सहाये बा न सतिः ॥ 
आनन्द दिवदातमव्वं भैष सभाव्यते यतः 

कगकरथिया पिव सामान्यसद्धावाम्यामौपपद्वत्तटुकूम्- ° ३ पान ३अ० २०२० ३३॥ 

१ ध. श्दस्या ऽऽ" + २ च, "सदेप्यवदो” १ २ घ. रकरगी" ! ४ घ. द्मे! ५१. षा॥ 

६. ख. ग. र्.श्यम् ।त'1 



६५४ श्रीष्छायणावार्यविरयिवभाप्यसमेतम्-- (भप ८अतु०२] 

शुतानापाहूनाना च निपेषानां पमा यत्तः 1 

आत्ता तल्ादाव्वायसृपदयतिः ॥ 

अ्ूरमनण्वहस्वमिलादिन महनोधनाय गर्म बाक्चगे केचि्निपेषाः श्रताः । 
तया कठवट्टीपु--“अदव्दमसपदीमषूटपमन्ययम्” इति । एवमन्यत्रापयुदाहर्यम् । तत्र 
मिपेधानां परसपरमुपसंहयते नात्यानन्दपत्यत्वादिषग्वदात्मस्तल्पत्वामविनोपहारे 
प्रयोयनामावादितति प्रति दूषरः--वपा स्वशालायां श्रुयमाणानां निपेधानागरानए्तस- 
पृत्वामविऽप्यातमोपटक्षकत्वं॑तथा श्ञाखान्तसेभ्पय उपसटक्तानं तिपेधानाभपि 
तत्समानय् । न च खशासोक्तनियेपरेगेषटसणषिदावितरोपसहासैवध्यं दा्व्य॑पि- 
वैयैत्वात् ( अन्यया खशालयाभवि द्विनिल्)प्रतिपेषमन्रेण तक्तिद्धाकितसैयर्थयं 
प्रसज्येत । तसमान्निेषा उपपदर्तन्याः" | 

उपरते नेति नेतीतिमिेषे कश्िदधिशेपस्तत्रेव द्वितीयपादे% चिनितः-- 

्रहमापि नेति नेतीति निविद्धमयवा नहि। 

द्विरुक्लया बह्मनगतती निपिध्येते उभे अपि ॥ 
वीप्सेयंनेतिशब्दोका सवैदश्यनिपिद्धये 1 
अनिद स्तयं च ब्रं शिप्यतेऽवधि ॥ 

५ दध वाव बदमणे। र्ते मूत चैवामृतं ¶ " रयेतलिन्याह्यणे महता भरन्धेव 
श्षिन्धपेनोवक्षणं मूूपं षाराकाशादधिटस्षणममूतं च स्पे प्रपश्यन्ति प्रह्मोपेषटभि- 
दृसुक्तमू-“ अगात आदिशो नेति नेति % इति । अस्यायमर्थः | स्पदययकयनानि- 
न्तरं रूपिणो ब्रह्मणो यक्तम्यत्वात्रेति मेतीत्ययं ब्रलोपदेश इति पूर्वपक्षी मन्यत । 

जगत एकसेकेन नेतिशब्देम तिद्धते द्वितीये नेतिशब्दो भिरपेवः स्यात् । अतो 
नकारेण द्वितीयेन बरह्यापि निषिध्यत इति प्रि त्रूमः--न तावद्धितोयस्य निपेषस्य 
धरयरयं बीप््ाधत्वात् । पयां घ वीप्सायां यदचटृदयत इति र्दर्िशाहे च तत्सवं 
द्म न मवतीति निषिद्धं मविप्यति 1 अन्तरेण तु कीप्तमिकनेव नकारेण मूर्तमूयोः 
भ्ततवेतिशब्दनिरशाहयो पेषे स्ति मूर्तथमावस्य मूराजञानस्य वानिषिद्धतयास 
यो््त्वं भत्येत { ननु सत्यामपि वीपपायामसयेव दोपः । वीप्ताया निषदुशत्या- 

द्ल्ापि निषिध्यत इति तन्न 1 भल्षणो ददयत्वामविन तिपेष्यतम्करेति्न्दान्- 

+ प्रृतैतायरवं दि परपिेधति ततो वीति च मूबः--अर ३ पा० १७५० ९ कू ३९॥ 

१ ख, “क्षण्ता। २.मारिना 1 ३ेक.ग. घ. द. कयात् ।अ' १ * क.त.ग. ष, 

निपिध्ये ते 1५१. निवेष्य । ९ क. ख. ष. द. ध्वेनन 1 ७क.ग. ह, निपेयात्तः। ८ क, 
ख, इ. “गो निवेप्यत्वाः ॥ 



(िषा० ८नु०र) इृष्णयञुर्ेदीयं तैत्तिरीयारण्यङ्मू । द९द् 

त्वात्] जंचाथात अदिश इति महता परम्मेण वन्नोषदेुं प्रतिज्ञाय तदेव नद्य 
निपेषन्ती श्रुति; कथं न व्याहन्येत 1 वाक्यशेषश्च न ब्रदमनिपेषे प्ंगच्छेत । वातय 
शेषे च प्तत्यप्य सल्मितयादिना विवतित्तस्य व्रणो लीकिकपरयाद्विरिनदीतशुदादिर- 
पिकम्यन्तिकं सत्यत्वं सूनयितुं नाम निर्दिष्टम् । प्वनिपेधपे पमप्येततकदर्धितं 
स्यात् 1 त्न बहम निविध्यते ५। 

न बिमेति कुतश्चनेति यडुक्तं तदपतत् । घमीयर्मननितपेतापस्य महेतोि्यमा- 
नत्वादित्याशद्भयाऽऽह-- 

एत ह वाव न तपति । किमह साधु 

नाकरवम् । किमहं पापमकरवमिति; इति 1 

भरणफ़लि प्रत्याप्तन्े सतति पर्दे प्रागिनां मनप्येतादशी चिन्ता संतापं नयति 1 
कीदशी भिन्तेति चेर्साऽमिषीयते-पुरा यौवने देहेन्द्ियादिपाये पति उव्यादिप्राध- 
नप्तयतती च स्यामहं साधु शरमढोकादिसाधने यागदामापिकं पण्यं कर्म किमिति न 
शृतवानसिमि } नरकप्तापनं प्रद्न्यापहारादिकं पापं कर्मं॑विमितनि इतवानसीति । 
सेयं चिन्ता वपां संतापहेतुरम्येतं ब्रसविदमेकफमेव पुरूपं न तपति । 

तापामवि हेतुमाह-- 

सर य पव विद्वानेते आत्मानर स्पृणुते, इति । 

यः पुमरनिते पूर्यपापकरमैणी एदं पंत्ापहेतुतेन विद्ान्मवति शासरोपपततम्यां 
जानाति प्र पुमान्कर्मप्युक्तापनिवारणायाऽऽत्मानं स्पते प्रीणयति छयति 

च | शट प्ीतितख्येरिति धातुः । अयमार्मा साक्षी न हु घमीपर्मयो; कर्तियेवं निभेन 
संतापरहितः प्रीतो मवति 1 बसयाहमितिनिश्ययेन धमौषर्त्कटादिकृत्लतेप्तारहेतोरयि- 
याया अपिं निषृत्तत्वास्मबटो भवति । नास्य धरमदिमादिक्ृतः पराजयः कदानिदपि 
मवतीत्यषैः। 

नन्वात्मनोऽक्से नहमत्वे वाऽवगतेऽपि परवमानररेन्दियेः पृण्यपापे अवश्यं 
निप्पद्येते परीतुष्ठिते अपि वियते एवेत्याशद्धपाऽऽह-- 

उभे वेष एते आात्मांनर स्पृणुते । य एवं येद, इति । 

यः एममिष पएण्यपापयोस्तापहेतुत्वमातमन्ञानत्य च तापनिवारकत्वं बद । एते 
उभे पुण्यपापे आ्मानमेव स्पृणुते प्यति । धातूनामनेकार्थतवमित्नि दि वैयाकरण- 

१फ.ख. धीतिध 1 २ ख ड. रत्यमिरि"\ ३ क स. ड. तकसं 1 ४ घ. 

स्वगीदिः1 ५ ग. पुण्यदः ९ स. शभम} 



६५६ - श्रीमर्सायणाचार्मविरचितभाप्यसपेतमू- [पपा ० ८अनु २} , 

न्यायः } शादय तयोः पुण्यपापयोः प्रमात्स्वर्पत्यमेवानुपदधाति । न हु 

मायाकल्पित पुण्यपापरूपत्वम् । अस्मिन तच्ववि्मिद्धि दर्शयितुं दिशब्दः प्रयुक्तः । 

यद् व्रसविद्ः घवात्मव्यतिरेकेण पदान्ते पश्वाददुष्ा्यमाने च पुण्यपापे स्वरूपे 

न खस्तदा तचिन्ताकृतस्वापरो नास्तीति विमु वक्तव्यमिव्यभिप्रायः । 

धापरादिदं चतुरथौध्यायस्य प्रयमपादे चिन्तिम्-- 

ज्ञानिनः पापठेपोऽस्ि नास्ति वाऽनुपमोगृतः । 

अनादा इति शेषु घोपादोऽस्य विदे ॥ 

अक्रात्मभिया वस्तुमहिपनेव न रिप्यते । 

अन्ेयनाशावप्युक्तातते पोपसतु सार्थकः ॥ 

५ नाकं कषीयते कमै कदपवोटिरतैरपि ” दते मोगमन्तरेण पापाविनास्य 

सर्मशाखपतिद्धताद्रहज्ञानिनोऽप्यस्ति प्पे इति प्रति ब्रुमः ताविति 

द्यासतरवविदः पापटेपशङ्काऽपि नोदेति 1 नाका न करोमि न करिप्यामीतिकाठपर" 

येऽप्यवर्तृ्रसखस्येण मनिच्ितत्वात्. । न छक्रेपं च मन्दा अपि श्लो । नापि 

सगुणत्रदविद ठेपोऽस्ति । अशछेपविनादाथोः श्रुतत्वात् 1 नप्ता्ातकारादष्वं देहे 

न्दियम्यवहासवशषासतंमावितस्य पपत्याशचेपः शूयते“ तथया पुष्करपलाश जपे 

म शि्यन्त एवमेवेविदि पापं कम न ॒श्छिप्यते " इति । साकता्कागासपू् विवह 

न्मनि जन्मान्तेषु न सेचितस्य पापेयस्य विनाशः शूयते--^ तचपेषीकातूटमकनी 

प्रोतं च दूतं हास्य सरवै पाप्मानः प्रदृयन्ते » इति । नामुचमिव्यादिशास्ं तु 

प्तगुणनिर्णत्रहज्ञानरहितविपयम् । तस्मान्नास्ति ज्ञानिनः पापेपः " इति । 

पण्यराहि्यं च तत्रैव चिनितितम्-- 

“पुष्येन छिम्यते नो वा हिप्यतेऽसो घयतत्वतः 1 
न हि श्रौतेन पण्येन धौतं कनं विध्यते ॥ 
अटेगे वसतु्ताम्यीत्समानः पुण्यपापयोः । 
रुते पुण्यं पापतया तरणे च समं श्रुतम् ॥ 

मा भूत्ापेपः पृण्खपस्तु वियते । पुण्यस्य श्रौतेन श्रीत्रसननेन सह विरो- 

घामावादिति प्ति ब्रूमः--अरफतीऽऽतमा य्तु्ामय्पौत्यापवतयष्येनापि न दिष्यते । 

सरुण्ञानिनप्तूपाप्तनव्यतिरित्तः काम्य॑पुणयं पापवद्रथमनन्मदेहरेतुतवातयापप्तममेयेति 

+ तदधिगम उरारपवाधपोर्ेपषिनासौ तगपदेशयात्--अ० ४ पा० १ मण ५ स् १२। 

+ तरस्याप्येवमहकेपः पति तु--अन » पा १ जन १० दन भ 

% य, प्ापरहिदल\ २ग.प. "ति पा} ३ म. "पतर ॥ ४, "फो 1 “ 



्िपा०<अतु०र] रृप्णंयजेदीयं तैर यारण्यकम् । ६५७ 

भत्वा पापत्वनैव दहरविदयावाकयशेमे शरुतिः परापरशाति--^ सव पाप्मानोऽतो निवि 
चैने » इति । अस्यायमर्थः ! सुकृतं इष्छृतं तत्फटं च पूर्ववाक्ये ययदनुक्ाना ते 
सव पाप्मानोऽस्मादुपाप्रकाजनिवकेन्ते | विंच-- “उमे दयेवैप एते तरति" इति श्ुतिः 
पुण्यपापयोहमयोज्ञोनिना तरणं स्रममेव चरते । तघ्मातपापलयण्येनापि न छिप्यते ५ । 

परारव्ययोरविनान्चस्ततरैव चिनिितः-- 

“मार्व्ये नदयतो नो वा पनित इव नश्यतः । 
उमयत्राप्यकवतवं तद्टाथः सदशः खदु ॥ 
अदिहपातं पंस्ारशचतेरतुभवादपि 1 
शयुचक्रादिदान्तानैव।5ऽरट्ये विनदयतः ॥ 

ज्ञानात्परं परचिते पूण्यपपि द्विविषे । आरव्ये अनारव्ये च } तयोएवर्ृलमात्मनः 

समानं तद्छपश्च परमः । ततोऽनारञ्धवदराख्धयोरप्ि ज्ञानोदयततमय एव दिनाश एति 

भ्र वृ्ः--श्रुयनुमवयुक्तिम्य आरढ्धयोरविनाश्चो मम्यते “तस्य चायेदेव चिरं यावन्न 
किपरोषयेऽप पत्ये ? इवि श्तेः । जस्यायमरथः । तस्य तत्वतो सुिधिलमन- 
मानाऽपि नालम्त विहम्बते ¦ तु गभीधानफाटे एष्याऽऽयुपः क्षेयामविन याव. 
देहः प्राणै विेद्यते तावदेव विरम्बते । अय देहप्राणवियोे पति ब्रहम तेप्चत 
हृति 1 यथाऽनया श्रु्या तस्यविदोऽप्यदेहन्तं सप्तारोऽङ्गकृतस्तया विद्दनुमषीऽ- 
प्प छषुटः । युक्तिशचोच्यते । यथा टोके तणनिषठेषु बणिषु धातुष्कघ्य खोकार- 
परित्यागयोः स्वात्येऽपि षके यणि स्वातन्न्यं न दस्यते । प तु बाणो केगेक्षीने 
समं पतति । एषं कुलाठवक्रयपणदार्तव्यम् । तया दार्णन्तिके बघन्ञानस्याप्य- 

नरव्यकमैनादाकते स्वातन्त्यमप्तु न त्वारव्ते कर्मभि }) अर्क्य परवरृतपटत्वात् 
ययतैः शरुलादिभिररव्य्ितिमम्युषगम्येत तोपदेषटरमावाद्वियापंप्रदाय उच्ग्चेत्। 
न तावद्विद्वाुपदेटेति वुं शक्यम् । विद्ांलु ज्ञानप्तमप ष्व मुच्यत इति फो 
नोपदेष्टा संमवति । तस्मान ऽऽरन्धयेनशचः ' 1 

नि 
नित्यकरमणो नादामावस्तवरैद+ चिन्तितः-- 

भनश्येनो याऽदनिहोच्ादि नित्वं कर्म विनरयति । 
यतोऽयं वप्तुमहिमा न कनित्मतिहन्यते ॥ 

कमनारन्यरार्ये एव यु पव तदवभेः--अ० ४ पा १ ० ११ = १५। + अभरिजेत्रादि 
क सतवार्येय तष्नात्-अन ४प्रा १ अ० १२य्० १६६८ 

१. ददेद्पाठ से" । २ वा.ग. उ. नन्तिक्नः। ३क, भष. द. धनेन । भ्र. 

भमेण नाः } 
द 



६५१८ शरीमरसायणाचार्यविरवितमाप्यसतमेतपू-- (भा ०८अत्०२] 

+ अनुषक्तफटांश्स्य नाञचेऽप्यन्यो न नदयवि 1 

विद्यायामुपयुक्त्वादधाव्य छप काम्यवत् ॥ 

, ताना मिह जन्मनि जन्यन्ते वाऽुषठितं यदविद्यचादि नित्यं करम तस्यापि काम्य- 
कर्मवदकंततिमवसतुवोधमहिन्ना नयोऽ्युपेय इति भरति वृमः--द्ावंशौ नित्यकर्मण 
एकोऽशः प्राधान्येन चित्तदरुद्धिपरदः । अपरोऽशोऽनुपङ्गेण खगोदिफङ्परदः । तस्य 
ाक्षोऽघतु नाम 1 चित्तयुद्धिप्रदष्य तु वियायापुपयुक्ततान्न नाज वर्णयितुं दक्यः । 
न हि टक भोगेनोपक्षीणं बोादिकं नरं मन्यते । यतु ज्ञानदं नियं क तस्य 
क़म्यवद्न्ेपः " 

अङ्गावबद्धोपाक्तिरदितस्यापि नित्यकर्मणो वियायमुपुछलं तपेव^ चिनितम्- 

ध्किमद्धोपल्तिकषयुकतमेव पिदोपयोगयुत 1 
केषठे च प्रशस्तत्वात्सोपाप्तयेवोपयुज्यते ॥ 
केयं वीर्वद्विचापयुक्तं वीधवत्तरम् । 
इति शरुेह्लासतम्यादुमयं ज्ञानक्षधनम् ॥ 

विद्याधनं नित्यं क द्विविधं पाव्यते । अप्नावद्धोपालिपहितं तद्रहितं च । 
त्र सोपाप्तनस्य कर्मणः प्रशसतवात्तदेव पि्याप्ताधनं न तूपाल्िरदितमिति प्रा ्रूपः-- 
“यदेव विद्यया करोति तदेष वीर्ैयत्तं मवति" इति दतिः पोपाप्तनस्य कर्मगोऽतिश- 
येन वीर्ममललौति वदन्ती निश्पाप्नस्यापि वीवृपाघमम्यतुनानाति | अन्यया तरप्रल- 
यातुपपततः । तक्लात्तोपा्तननित्पाप्ननयोस्वारतम्थेन विदयप्तायनत्वमू ? । 

ज्ञानिनो पच्छिनियमस्द्तीपाध्यायस्य द्तीपपादे+ विनितः-- 

^भ्र्मतत्नविदो मुक्तिः पालिक नियताऽयवा । 
पा्िक्यपनन्तरतमःपरेर्न्मैवणेनात् ॥ 
नानदेहषमौकव्यमोरोपालिफठं दधः ( 
मुकत्वाऽधिकाशपुरपा पच्यन्ते नियदा तततः ॥ 

पुराणेपु-केदप्रकीफ आचार्योऽान्ततमा विष्णोर्या द्वापरान्ते कृष्ण 
पायनस्मेण दागीरान्तरं जग्रहिति स्मधैते । तपा सनचुमारः स्वन्दरपणिव पर्व 
सीपसमेषराम्यामनायत । एदद्न्येऽपि वृभिषएादयस्तच्चन्तातिनि एव पनत तेव 

कपाद्ा वद्धा सेच्या वा श्य्न्तनि जग्रति्मरणान्युचिलच्वगिदरां प्राति 

* यदेव श्वेति दि--अ* # पार १अ* "३२० १८। ~+ यावदपिकारमवस्वि्रि- 
यिकारिकाणानू-ज* ३ प्य ३अ० ५९२० १२३ 

म, ध. मन्यन्ठे १२५. प, “न्न + २४. "मद्व" 



भ्रिष*<अतु° ३] इृष्णयज्वदीयं पैत्तिरीयारण्यवम् 1 ६८९ 

केति प्रात वूमः--प पते च्वयोदाहताः पुरुपा प्रवे जगनिकीहकारिणुः । ते च 
पैतमनकदये महवा वपा परेशवरमुषास्यासिन्कल्ये नानदिरोपमेोग्यमपिकारपदं 
ठेभिे } कति च प्राव्ये कर्मणि मे्यने | तपाऽनाल्न्यक्णा तच्तमेन दाहश्च 
निबारयिुमशक्यतात्तत्वविदो मुकतिभियतव २ । 

एतस्याषंस्ाऽऽसेयतमाधानरूपा चिन्ता चतु्थीथ्यायस्य पयमपादे छता-- 

(वहुनम्मप्रदरन्धयुक्तानां न्युतासि सुर् । 

परियारेपे छते कप फठदं तेन न्ति पू ॥ 
आन्धं मोज्येरेष न तु विद्यां विोपयेत् । 
शुपृदवद ्ेपवादवस्थ्याकुशे न मुर् ॥ 

अभिकारिपृर्पाणा मुकिर्नालि प्रारन्षमोगाय बहु जनप खीकृेषु तत्र पू्ी- 
भितकिचायां दायां यत्क त्रिते तस्य फठपरदवे सलयुचरे्तरनस्मपरम्राया अव. 
श्येमनित्वादिति प्रते बरूमः--आश्व्पं कर्म खफ़ढे प्रतदूःते भोजयेत् । क्दुपैमेव 
अदत्त्वा । न हि विदय।विरो र्म किंचित्कर्म पूथमनुितेम् । येन वर्मवकशाद्वियारोप 
आदाङ्कयेत । न च मरणम्यवघानमतरेण विद्याछोपः सुपृ्ित्यवधनि तष्ठोपद्ष- 
नात् । अपो व्रिधायामवर्थितायां वहुनन्मभिरपि क्रियमणिः कर्मभिरेषादप्यपिका- 
रिणा शुक्तिः > । 

यद्प्येतद्रणोप्हरि निर्णीतं तयाऽपि तसैवाऽऽपपप्तमाषनि इयनवयम् । 
अनुवाकाभेमुपपेहरति-- 

इत्युपनिषत् ॥ 

इति कृष्णयञ्र्वेदीयैत्तिरीयारण्यकेऽटमप्रपाठके 
नवमोऽनुवाकः समाप्तः ॥ ९ ॥ 

बष्यमिदिदभेकिष्याविरनादनंरसमयात्मायौ व्यानोऽपान 

आशः पृथिवी पएच्छ९ पद्विध्ञ्ति; भाणे यचकैकसा- 
माऽेोऽ्ययद्िरसः पुच्छं दवा्िति्ैत्ः भ॑द्धषैर सलं 

योगो मदोऽ्टादेशच विताने भियं मोदः भमोद् आनेन्दो सष 

* भोगेन त्वि्र क्षपवित्या सेपदते-अन ड पा १ अन ४ १५१ 

१ स. चलूवो" ! २ ख. घ. याये" 1 गद. म. प. ६, दि । = रा, 'दमयमिदये" । 



६६० श्रीपरसायणाचार्यविरितभाप्यसमेतम्-- [परप०<८अनु०९] 

पुच्छं दाविध्यतिरसंतरवाएटाविंतिरसत्पोडंदा भीपाऽस्मदिक- 
पञ्चादाचतः एुततैकोद श । 

सह माववद । सह नौ युनक्तु ! सह वाय करवावह । 

तेजसि नावधोतमस्तु मा विपाक ॥ 

ॐ सान्तः श्ान्तिः शान्तिः । 

दरिः ॐ। 

+ इति ृष्णयुैदी तैत्तिरीयारण्यके मोऽध्यायः 
समाप्तः ॥८॥ 

ज्विद्ोति परमि्यदि य पुव वेदेलनेन ग्रन्थेन या पतिपादिता तेय- 
पितिशब्धेन प्रमृते । पा चोपनिपदरदस्यत्िया ! उपनियम्य प्रं श्रेय इति 
्ु्प्तः । तादी पिद्याऽभिहितेति शेषः ॥ 

इति श्रीमत्सायणानार्विरयिते श्रीवुकणपता्राज्यपुरषरमाषयपि्यारण्यपरमेध- 
प॑वन्धिवेदार्थप्रकश फर्णवतुद्रीयीत्तिरी पारण्यकमाप्ये वारुण्यपरनाणपेष- 

सदित्यामुपनिपदि बसवट्याल्ये दितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥ 

#सपापतोऽयमष्टमः मपाठकः 1 

% ग. पुस्तक एतदप्रे--“ ब्रद्रविय एव वेदेत्युपनिषत् ® इद्यपिकम् 1 + भन्राप्यध्यायप- 
सििमापिैदिकमतानुमरणेनैव । भाप्यकारमठेन तु गनं बादगिरियारभ्य “इत्य॒पमिषर्” दयन्त ऽ" 
स्वय धरपाठकस्य दतीदोऽनुगाश्नेऽस्यते भाप्यकषायाया मवेन ^“ स्म्य पारे ” इत्वादिरतारायपीप" " 
लिपदेव नवमप्पाटकर्पा । तेपां मतेनाऽडरण्यङस्य नव प्रपाट्य एवेत्यृहनीय पिपरथिद्धिः ! नभय 
गाष्यकारमतेन प्रपाटक्माप्िनो स्तीरयुद्ठ उपरिगनदिप्यणे छतः स सच क्तातन्यः । 

१ ग. मतुपो मंनुप्यगन्यर्वाणां देवमन्धर्वाणां पितृणां चिरटोकयेकना- 
मामाननानां वरदानं देवानमिन्ैस्य वदस्व प्रनाणो््े्णः प्त यश समाम 

स्येक १ २ ग. "तः ुरश्फां 1 



ॐ अप तरततिरीयारण्पकरे नदगगरपाठकस्याऽऽ्स्भः । 

तथ प्रथमोऽनुवाकः । 

हरिः ॐ। 
सद नाववहु । सह मं नु । सह वीव कर 
बावे । तेजसि नावधीतमस्तु मा विदधिपावंहै॥ 

ॐ शान्तिः शान्विः शान्तिः । 

भरद वरुणिः 1 परणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो असेति । 

द्वितीयादुबाके वदवि निरूपिता । अग नृतीयाहुवाके तत्सापनाति निरू- 
प्यनो । यद्यपि सांदित्ुपनिपादे बहिर प्ायनानि कर्माणडुप्ास्नानि चाभिदितानि 
तथाऽ विचारह्पमन्तरह पायनं नोक्तमिति तदघ्रामिधोयते 1 तस्मिन्नभिहिते तद~ 
पानि पननादीनधप्यमिहितागि भविष्यन्ति । तत्राऽऽदौ विदयत्तुखर्मुपास्यानपाह--- 
भशरिसादिना । गस्ति फथिन्महपिमगुनीम गोतरमवतैकः । मरशब्देन गसत्राक्षणगता 
ततरततिदधिः सधते। “भूगृणां स्वाऽङ्धिरतां जपते नतेनाऽऽदवामि" इति ““ग्भभिर- 
समादध्यात्?! दृति हि मन्नव्राक्मणे आच्रयेते । स च भूगुर्वरण्य पुत्रः पितरं वरणं 
गुरु्वेनोपपतन्नवान् । गुरूपपर्तिश्च श्खन्तरेऽभिहिता--“ तद्वि्तानां स गुपेवामि- 
गच्छेत् "» इति । अधीदीयादिररूसपत्तिन्नः 1 हे भगवो मगवनपूञ्यखस्स गुरो 
बरस्माधीदि अधिकं समर चित्तेन सपृत्वोपदिरोयर्थः 1 

ईटशाना्ुपाख्यानानां िचालुतयभत तृतीयाध्यायस्य चतुधेपादे+ चिन्तिम्-- 
पारिष्वायमाह्यानं किंवा विद्यासतुति; स्तुतेः । 
न्यायोऽष्ठानदरोपतवं तेन पारिष्ठवार्थता ॥ 
भनुवस्वतो राभेत्थेवे तत्र पिननेषणात् । 
अने त्रियैकवाक्यत्वर्मोवाद्रियस्ुतिभयेत् ॥ 

"अनह यत्तिबलवयस्य द्वे मायि बभूवतुः," “ननो ह वैदेह आतचतः" इत्या- 

९ 

# आध्यकारसतेनाय नवमप्रदाडवो नालि फ सवषटमस्वैवाय द्तीयोऽनुवाक शवीद्मपयूष्य 
गत्निितयिप्यणात् \ +पारिक्वायौ इति चेन्न विशेवित्त्वान्-य० ३ पा० ४० ४शू० २३॥। 

१ फ. ख. ड. शहिव्यामप" ! २ क. रा. ट. ध्यर्थादमि+। ३ क. स, ड, भवन्ति । च प, 
मानादि" 1 ५य. भया 



पदर यीमत्सायणाचार्यविरवितभाप्यस्षमेतमरू-- [परग ०९अद् ° १] 

दिकुपनिपदि श्रूयमाणमाद्यानं पारिषटवारथे भवितुमर्हति । अश्वमेधयागे रातिषु राजानं 
सकु्मुपवदय तस्यापरे वेदिफान्युपाल्यानान्यन्थानि पूण्यान्यध्वुणा वन्यानि 
तदि पारिष्वास्यं क्पे “पारि्वमावक्षीत” इतिवाक्येन विदितम् । तदत प- 
पत्रिपदाट्यानान्यरृ्ठानायोपवुष्येर् । व्यायोऽनुषानं विचाप्ुतेरस्माारिवारयतरिति 
प्रि व्रूमः प्रथमेऽहनि पैवघ्ठतो राजा द्वितीयेऽहनि यमो वैवस्वतो राञेन्येमा- 
ाटयानानां परि्टवौयौनां मिरोपितत्वादौपनिपदानामःस्यानानां तच्छेपत्वं न प्म- 

वति । संनिरितविचासावकतव तु तरिदावाक्यैरेकवाक्यता उभ्यते । तस्माद्विधास्तावक- 
माएयानम्" । 

व्रसमोषद्ारोपदें दरयति -- 
पस्मरां पएतसमोवाच । अनं पाणं 
चक्षुः भरोत मनो वाचमिति, इति । 

तमै समच्रकमूपपतत्राय शगव एतदक्तादिकं बोधद्वाएुक्तवान् । अन्नमयप्राणप- 
यमनोमयनां कोशानामुपादानकारणन्यन्नमाणपनांसि चेघुःधोत्रवाचोऽपि मनोव- 
्वारमूवाः । इतिशब्दोऽनुक्तान त्वगादिज्ञानेन्दियाणां पणिपदादिकन्धियाणां न__ 

प्रदनार्भः । दालप्रे चन्द इत्यत्र यथा चनद्ददीने समीपवर्ती वृहशाता ठक्षकत्ेन 
द्रं तथा गुहाहितदक्षदने तदुपरक्षकाण्यतनप्राणादोनि द्वाराणि । तद्वारं च पृ 
दारण्यको विस्वष्टमास्नतम्--^ भागस्य भ्राणपुत चक्षुपश्क्षरत शरोत्नस्व श्रोत्रमुनान- 
स्यान्नं मनपो ये मनो विदुः 1 ते निचिकयुर॑स्च पुराणमम्रयम्” इति । प्राणाद्रिकस्पना- 

पिष्ठानतया प्राणाद्िरूषं वर प्राणादिद्दरिण वेदितुं सुशकम् । अहैनुदधिम्यप्वन्नमरा 
णादिपु मध्ये बह्ान्वेपणीवरित्यमिभ्रायः । 

स^ देत्राच । यतो वा इमानि भृतानि 
जायन्ते) येन जातंन जीयेन्ति 1 यत्मवैन्त्य- 

, भिसंविशन्ति । तद्विजिं्ापस्तख । तद्रसेतिं । 
अष व्रद्यलक्षणस्य तद्धोधहेतो्िचारस्य नाषदश दरीयति- तस देल 

दिना ] द्वार श्रुत्व तद्वव्रोषायातयनतपवमुकं त श्टमृपवेक्ष्याऽऽपत्वातिशः 

येन तदीयं परशं विना घ्यमेव धरणः पुनरप्दुवाच । इशव्य ओतपुवरयप्रधिद्धि- 
दोतनार्थः 1 इमान्याकाश्ञादीनि पश्च महामूतानि गोतिकदेरोपेता हिरण्यगमीदि्त- 

१५२. घ. वानां३३ बद् वथः ॥ ३ कर्य द्, त्वाव ४ क.श.ग. द, 

ष्दीयः। 



िप०्द्अनु° १] कृप्णयस््ेदीयं तेत्तिरीयारण्यकम् । ६६३ 

म्बानताः सव प्राणिनश्च यतो वस्तुने जायन्ते । वैशब्दः “घ ईमहठोकानदनत 
इत्यादिशचतयन्तरमपिद्धि्ोतना्थः । उत्पलानि च भूतानि येन क््तुना जीवनि 
धिनि रमन्ते । भरयन्ति नाशं प्रतिपद्यमानानि मूतानि यदरप्वभि संबिशषन्ति साक- 
स्थेन प्रविशन्ति , यथा फेनतरङबुूतदादनापुततनिस्मितिठ्याः पमदरे मवन्ति तदत् , 
नगदु्त्तिसिपतिकयकारणं वतु विचार्य , तदेव वक्तु त्वया पृषं ब्रह्म । इतिशव्य 
उत्तरताप्त्यभः । 

विचारवर्वन्यता च प्रथमाध्यायस्य भयमपादे% चिन्िता-- 

“अबिचाये विचायं वा ब्रह्माष्याप्तानिरूपणात् । 

असदेहाफठत्वाम्यां न विचारं तदर्हति ॥ 
जध्यापतोऽहंबुद्धिपतिद्धोऽपद्गं बह श्रुतीरितम् | 

म्देहान्मुक्ति मावाच् विचार्य व्रह्म वेदतः" इति ॥ 

५भात्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतन्यः” [वृह्० २। ४॥ 4 ] शयत्राऽऽमददीनं 

फलमुदिद्य तताधनतवेन भवं विधोयते । श्रवणं नाम वेदान्तवाक्यानां व्रदणि 
ततपर्यं निर्ग तुमनुक्ये न्यायविचारः । तदेतद्धियारनिधायकं वाक्यं विषयः | न नायं 
परियः किन पेगृहतः 1 सेदेदपमरेणेवार्ात्संमहधरतीतेः ।. बद्मविचासत्मकन्पा. 
यनिणीयकरं शाखमनारम्यपारम्य वेति संदेहः । पूषो्पमसयुकतिद्यं प्त पेद 
वोनमुनेय् । त्नानि रम्पमिति तावत्म्षमर् । विषयप्रयोजनयोरभावात् । पदि 
हि विचारस्य पिपयो भवति । बहा त्वसंदिग्म् । तथा हि तत्कि ब्रघ्यकारिेण पंदि- 
छत आत्माकारेण वा । नाऽऽच्ः । शत्यं ज्ञानमनन्तं बहा" (तैत्ि° २। १।१1 

इत्यादिवाक्येन मरघलाकारस्य निश्चयात् | म द्वितीपः 1 अहैपरत्ययेनाऽऽकार्यापि 
नि्षयात् । अध्यस्तात्गविपयत्वेन श्ाम्तोऽदप्त्यय इति चेन्न, अध्या्तानिरूपणात् । 
तमःपकाशवद्िरुद्धस्वभावयोर्मडानडयोदेदात्मनोः श्ुक्तिकारनतवदन्योन्यतादार्या- 

ध्याप्नो न नि्पथितुं धराकयते । तस्मादभरान्ता्यां शरुत्यदंमरययाम्यां निधितस्याप्तदि- 
त्वान्न विचारस्य विपयोऽखि । नापि प्रषोजने पयामः । उक्तप्रकारेण बल्ला- 
त्मनि निन्ितेऽपि सुतत्यद्दीनात् । तप्माद्रस न विचारमहैतीति शान्रमनारम्मणीय- 
मिति पूरकः । अन्रोच्यते--शालमारम्मणीयं विषयश्रयोननपद्धावात् 1 शत्यं. 

त्यययोधिप्रतिषच्या सदिग्यं व्रह्मात्मवस्तु । “अयमात्मा वरल [वृह्० \।५॥ 

१९ ] इति श्रुतिरसदवं नघ्लाऽऽत्मव्वेनोपदिशति । अहं मतुप्य इलयचरदवदधरैहा- 
दितादार्याध्याप्तनाऽऽतमानं यृह्वाति । अध्याप्तत्य च दुरषिरूपत्वमछंकःसय ॥ 

# अयातो ब्द्मजिज्ञा्ा-अ० १ पा १४० १य०१॥ 



६९४ श्रीम्तायणाचाेविरवितभाप्यतमेतपर -- (भ०९अब् ° १1 

तमाति वषु परिपयः । ततनिश्वयेन च मुक्तिरक्षणं भयोजनं श्ुखा विद्वदनुमवेन 
च प्रपतदधम्। तप्मद्विदन्तवावयविचारमुसेन(ण) बणे विचाराहत्ाच्छाल्लमारम्मणीय- 

निवि हियानः । 

विचरते हि शक्षणप्रमाणाम्पां वषुतच्वनिणैयावभिकः । रक्षणं च त्रैव 
चिनितम्-- 

“टक्लणे रक्षणो नाति र्रिवाऽत्ते न रि विदयते । 
नन्पदिर्न्यनिष्ठत्वा्सल्यदिश्वप्रपतिद्धितः ॥ 
वेखनिष्ठं कारणत्वं स्याटक्षम सगुनगवत् । 
क्रिकाम्येव सदयादीन्यलण्डं रक्षयन्ति हि ॥ 

५यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन नातानि जीवन्ति 1 यत्रयन्यभिततवि 
त् 1 तद्धिजिक्ताप्छ ! ठद्भलेति [तैत्ति° ६। १। १ ] इति । “पलं ज्ञानम 

मन्ते नहा" [रैसि० २] १। १} इति च वाक्यद्वयं विषयः । प्रयन्ति भियमा- 
णमीलर्थः | भत्र श्रूयमाणे ब्रहलकषणे घटते न भतत वेति पहि न धल्ते । तया 
हि किं जन्मादिक बरक्षटक्षणमुत पत्यादिकम् 1 नाऽऽयः । तस्य नगननिष्त्येन व्रह्म 
पेबन्षामव्रात् । छितीयेऽरि टोकप्रषिद्ध्रयन्तानादित्वीकयि मित्ना्त्वादेखण्डे ब्य 
न प्िषयेत् 1 अप्रहत हु स्यदिक्षणत्वमयुक्तम् 1 तस्मा्रप्यलक्षर्णे स्वपल." , 
क्षणं च ग वियते । अन्नोच्यते--जन्देरन्यनिष्ठत्नेऽपि तत्कारणत्वं वह्यणि कटय 
नया प्बद्धं तटस्यढक्षणे मविप्यत्ि । यो पुरनगः सा स्रगितिवत् । यज्नगत्का- 

रणे तद्भेति कल्ितेनापि वस्तुनो रक्षापेतु शक्यत्वात् । मिन्नार्थानाममि पितृषुत- 
अआतृनामान्नादिशन्दानामेक्देवद तपर्यव्षपित्ये यया न विरोषः, तथा योकक्ति- 
द्भिन्ना्ैवापिषयादिगव्दानामलण्डत्रहमपर्यवष्ायित्वे स्वठ्सलक्षणतिद्धिपितयुमपु- 
पपम्" 1 

तदक्षणेपपादनाय वेदक्ैलव त्त्रैव+ चिन्तितम्-- स 

५न कर्तृ बह्म वेदस्य वा कर्तृ > कतृं तत् । 
दूष नित्यया वचिं मित्यत्दवणीनात् ॥ 
कमनि्धतितदुकेनित्यत पूरवपाम्यतः 
एवीवमस्विदस्य वर्मृस्वाससवैविद्त् ।\ 

ऋ जन्प्रायप्य यते--अ० १ पा १ अभ्र् सू०। न धाघ्ठयोनित्वात्--ज* १ पाज . 

¶१अ०६६्०-३ वर्वकम् १। 

% क,ख. ड. सिद्धम् । रप. ट. तिया) ३ रा. श्ायोन। जक. म. घ. द. श्यस्य 



पा९्अनु ०६] दप्णयजुवदीयं तेनिरीथारण्यकम् । ६६५ 

“ अप्प महतो भूतस्य निः्ध्ितेतयरभेदर यजुर्वेदः प्तावेदः » ( ृह० २ । 
ध्। १०) ति वाक्यं रिपवः ! यहगरेदारिकमसि त्रैव तत्य तनियधिद्धहय 
त्रलणो निभा ईवाभ्रयतेन सिद्ध्रि्र्थः। ब्रव वेदं न रोति करोति गेति पैहः। 
मे करोति, पद्य नियसात् ) याचा विहर नि्यतयेतलिम्भन्रे पिरत देवतां 
संमोध्य नित्यया वाचा सुरति ्रेपयव्येषं प्राये { निल। वागादि ए । 

५अनादिनिषन नित्या वागुतृष्छ स्ववेवा 1 

जद वेदमयो दिव्या यैतः सर्वाः प्रवृत्तयः » इति स्पृतेः । 

अतो न वेदक वेमि प्रत्न वरूषः-रह मेद्य कतर मतिदुमरति । कुतः! 
मिभ्धप्तितत्ययिनाप्रपलनोतत्यवयमात् | ̂` ष्मायक्ाक्पर्महुत परचः प्राणानि जज्ञिरे ” 
इति परयतेदयमानाचक्तश्दवाच्याद्र्मणो विस्पषठमेव वेदोत्तिश्रवेणाच । अग्रय- 
सतोरेव शुष्वा रचितः कालिदाप्तदिवातयेदेदकषण्याद्पौरमेयलम् । प्रतिप 
पूम्पनोलततः भवाहस्सेण नियतता । पर्वनगधवस्थावमातिकेकनृत्वनिस्सणिन 
ह्मणः पवह्नलयं निद्पितं भवति ” | 

क, 

वक्षणमुषपद्याऽडयमव्यवस्यापनं सवभ चिनितिम्- 

“ज्यन्येयताऽप्यस्य प्रया पेदैकमेयता ॥ 
घटवतिद्धव्तुता्रन्येना पि मयते ॥ 
स्पषि्धादिराहिवयाक्ञाप्य मान्तरपोग्यता । 
त लमौपरिष्देयादौ पक्ता वेदैकमेयता ॥ 

५८ तै सौपनिषदं पपं पृच्छमि)? इति कोकरपै प्रति साङ्षवरकयेनोकते पापि 
फादमस्प्य पूरुपस्योपनिपद्वेयलं प्रतीयते । वदास्यं विषयः । तत्र प्रघणः 
पर्सादिमम्यत्वमह्ि नवेति पशयः । पूरपक्षतु विस्प्टः । स्पररायमगरनन्दिय- 
योग्यता ! छिदप्ादरस्पारिराहित्या् मादुमानिवभानादियेग्यना | उपनिष्रसेवायि- 
गस्यत्त इति व्युत्पत्या ५ नविदुविन्मनुते तं बृहन्तम् ” इयन्यनिषेषश्चया न 

मदरकमेषतवम् । भाष्यफाररजन्पादिस्मे--५ सु्यादोऽनुभवादयश्च यथाप्रभव. 
भिह् पकणम् > इतन्यमेयत्वमङीकनिति चेद् । कारम् । यश्वः शतक अपिते 
बमन पश्चदहु्रदस्तेण नुमानानुभवयोरद्वीकारात् { अतो वेैकभयं बरस » । 

= 4 पार ९अ० द स्* ३ द्वितीय बमम । 

११. एसय. \ क. ग. प. द. "येपि" ) र प. तवः । * य. तत्तो चार्य । पष 

वेारितस् 1 ६ घ. "साधिरपसानन' 1 
1; 



दद्द अ्रीमत्हायणाचार्यविरचितभाप्यसपेतम्-- [परप०९अनु० १] 

„ वेद्य तु व्रपपमाणत्वं तत्रैव चिनितम्-- 

५ वेदान्ताः कर्वदवादिषरा ब्रह्मपर उत । 
अनुएठनोपयोगिष्वात्कर््रदिपत्तिपादकाः ॥ 
भिन्नप्रकरणाटिङ्गषटटाच ननोर: । 
प्ति प्रयोजनेऽनभहानेऽतुएनतिऽत्र किम् ॥ 

सौ विषयस्हौ । जीवप्रकादाक्वाक्यानि वर्पीष्याणि बरदप्रकाशकवाक्यानि 
देवतापरणि पृष्टिमरदाशफवाक्थानि स्ताधनपराणि । चथा पति वेदान्तानामनुष्ठानो- 
पयोगितं॑मिव्यति । वरह्मपरत्वे त्वनुष्ठानापमवात्निप्मयोननतवं स्यात्| तसमद्ि. 
दन्ताः कदेवतास्ापनपतिपादकाः । अत्रोच्यते--्रहमपरा वेदान्ताः । छतः ॥ 

भिनतप्रकरणपितानां तेषां कत्रौदिप्रतिपादकतया करमशेपत्वातेभवात्ताप्पयनिथयरेतु- 
विङ्षटत बह्मपरत्वकतमपाच । 

दिद्गषट्रं च पर्वाचािरूपितम्-- 
“उपकमोपपरारावभ्यापतोऽपर्वता फम् | 
अर्यवादोपपतती न टिद्धं तादर्यनिश्वे * इत्रि } 

५ पतयैव सोम्येदमग्र आपरीत् " इत्युपक्रमः । « रेतदाल्यनिवं स्वै तत्सत्यं स 
आत्मा तक्षति” इत्युपप्तहाएः । तयोतविषयलेनैकरूप्यमेकं रिद् । अप्त 
स्वमपीप्युक्तिरम्यासः । मानान्तरैनवगम्यत्वमू्वलम् । एकविज्ञानेन स्विन्नं 
फलम् । ृष्टिपितिप्रलयप्रवेशनियगनानि प्या्रवादः । मृदादिदान्ता उपपत्तयः 1 
एीिौरमससपरत्वं निश्चेयम् । न चादुष्ठानमन्तेरण भ्रयोननामावः । नायं तर श्या 
दाकिव वेोधाद्नर्थनिव्रत्तः प्तभवात् ॥ 

येदान्तानों विपिप्त्वामावस्तत्रैष+ विन्तितः-~- 

शप्रतरिप्ति विपिष्पन्ति नक्षण्यवतनिता उत } 
शारदानि व्िपततारो मननादरेशच कीर्तनात् ॥ 

= न १ क > 
* मापर्मृत्नेऽ्ति बिविः पाचलं शरप्नादमि | 

न न ॥ मनना: पुरा योवाद्रक्ण्यवकषित्ालतः 1 

एकदेशी मन्यते -दपत््ेऽपि नेरान्ना च त्रसणयेव पर्यवस्यन्ति । र तहि 

# ततु रमन्वयात्-अ= ¶ पार १ अग जद धप्रपमे वर्णम् १।4+ अन पा 4 
सन ४ पून ४ दवय बणद्म् 1 

११. ये 1 दग, दा) ख, निवन् । चच. लाप्नादि + ख, "दादि | 



प्रपा०्स्अतु ०१) हृष्णयदीय तैत्तिरीयारण्पकम् । > ६६७ 
पररो्येण व्रतं प्रतिराच पश्वादपरोक्षप्रतिषक्नि पिदरथति । तया" सति वेदामानां 
शासनाच्गकसवमुपपदये । प्रच ५ शरेतव्यः ” इति शरवग दाब्दन्ञानात्मकं विधाय 
# मन्तव्यो निदिष्य्धितम्यः » इलयनुमव्तानात्मके मननादिकं श्ष्मेव विषी- 

यते ! तसाव्मतिपततविथाते वदन्ति इति मति वूमः--न परतिपततेदिषिः संमति । 
य्ुमककीमन्पया कर्दुमशक्यतेनापुरुपतसरत्वत् । शाचतवं हु नातुेयशा्दिव तिथ 

तम् । परिदधवत्तुशे्ननापि तदुपपेः । न च शैन्दक्ञाने जति पथादनुमवातकं मन 
नादि परिपौयत इति वकं युक्तम् । दशमत्वमसीतिवच्छठ्दस्थैवापरोक्षानुमवमनक- 

तेन शान्दमोधातपुरवःसेमावनाविप्रोतमावनानिवृत्तये व्यापाररूपस्य करवत मन 
नदिविधानाप् । ते्मा्तच्यमपीत्यादयो वेदान्ता व्रहमण्यवत्तिताः » इति 1 

योऽयं बेदान्तमुखेन ब्रहमत्वनिणेपरटगो विचारः सोऽयं तदविनिज्ञातसेयनेन 
वत्येम विहितः । श्रायान्तरेऽप्ययं विधिः भूयते--“ श्रोतव्यो मन्तम्धो निदिध्या- 
पतितव्यः " इति । तद एवं सर्वते-- 

५द्नोततव्यः श्रुततिवाक्येभ्यो मन्तव्यशचोपपत्तिभिः 
मत्वा च सतते ध्येय एते दु्ीनदेतवः” इति ॥ 

पुरागेऽपि पन्वते-- 

पतत्र तावमृनिप्रे्ठा श्रवणं नाम केवलम् । 
उपकरमादिषिषिद्धैः शक्तितत्प्थनिर्मयः ॥ 
पैवेदान्तवादथानामाचार्यगुखनः प्रियात् 1 
वात्यानुप्राह्कन्यायश्षीटनं मननं भवेत् ॥ 
निदिध्याप्तनमैक्ा्यं शरषणे मननेऽपि च । 
त्पत्ताम्तरदधं रि ज्ञान्य थवणे वृषाः ॥ 
तदेस्थमन्यन्यादृ्था मननं चिन्तनं तथा 1 

इतिकर्ब्यफोचिष्याः श्चाम्तिदान््यादयसतया” इति ॥ 

एतान्येव श्षश्रणमनननिदिध्यात्तनानि कटोलव्राह्मणे पाण्डिलवाल्यमोनश्मैर्यव- 
दत्य विहितानि-“ ब्राहणः पाण्डित्यं निगरिय बाल्येन तिष्ठत् । वार्थं च 
पाण्डित्यं च निया मुनिरसौनं च मीनं च तियाय ब्राह्मणः ५ इति । निर्विद्य 

निप्फेपेण प्पायार्ये धितयातुरनद्ष्व बर्मलस्पत्वापि्मावान्ुरथनाल्गो मवतीदयर्थः | 
अन्न मननोपयुक्तथीश्द्धिपरेण वार्यशज्देन मननमुपरकष्यते । 

१ग.परब्द (दद. तु। दर. ध. द, सम्द्वाने ॥ च्य. "थ ततीय) 



६६६ श्रीपरतायणाचाय्॑िरयितमाप्यसमेतम्-- (रपा०९अ् ‡] 

वेदस्य तु वपमाणत्व तपरैव् विन्तितम्-- 

५ वेदान्ताः करमदैवादिषस नहपृरा उत 1 
अनुप्रानोपयोगित्वालरत्रदिप्रतिषदकाः ॥ 
भिन्नप्रकरणादिङ्गपटत बरसमोपकाः 1 
सतति प्रयोननेऽनधहानेऽनुष्टानतोऽत्र किम् ॥ 

स्पष्टी विपयरदेहौ । जीवपकाशकवाकयानि पराणि बप्रगक्षकवकथानि 
देवतापएाणि पृषटिप्रकाशकव्पानि सराधनपराणि । तथा एति वेदरान्तानामतु्नेो- 
प्रयोकित्व भविप्यति तरतव तटुष्ठानाप्तमकाननिष्ययोजनत्वं स्यात् | त्रघ्ष्. 

दान्तः करवेवतातपनपरतिपदकाः 1 अत्रोच्यते वेदान्ताः, । कुतः । 
भिननप्रकरणपटितायं तेप फथीदिदरतिपादक्वया वर्मोपतवप्तमगात्ततर्षतिशपहेत्- 

दिपपदैत ब्र्तपरत्यपमशाच" 1 
खिङ्षटर च पू्वाचाररुपितग-- 

“प्ामोपपहायरम्यापोऽपूर्ना फम् । 
अर्मवारोप्पसो च हिद हयतप्यनिश्े "' एति । 

५ पदेव पोस्येदप्र भपतीत् '» दृ्युपव्रमः । “ देतरास्यमिदे प्रवं ततं प 
आधा तत्तमति" इत्युपपहरः 1 तपोमेहपिपयतेमैफस्यरं दिग् | भ्ठ 
स््वमीप्युकतिरम्यापः | मानान्तरानवगम्पलमृपूकतम् । एरविज्ञतेन प्रपि 

पटम् 1 पृषटिलितिपररपन्तेरोतियपनानि प््ापवाद्ः । मृरदिदृाना उपपत्तयः । 
एपदवद्परतं निमयम् । न वतुषठानयन्तेण अयोलनामावः | नाथं पयं शचा 
याशि मोपाद्तथनिदृतेः पमान् 1 

वेदन्तानां रिपिपाामापस्तर्व+ निनिनः-- 

शतिवत्ति पियित्मनिति ्रहण्येदतिता उन 1 
सारवत्वत्त विपानाने मननादेय वननान् 1 
नादनुद्टरहनि पिः शाग्स्ं शपनदपि। 

मननेदिः पृण श द्रभ्यवमिदनतरः 1 

पदेशो मन्यत पददरत्यतपि वदान त यष्न्यय पुन्न { दधित 

ए ४ पाथ 9 ग्न सटथनेकिषद्न् 414४५ कान्ष 
(8411, 

१९. चट् ्ष भः तारय, नम् द. दमण ५ स, नद| 



[िपा०द्अनु०१] हृष्णयजुरदीयं तैत्तरीयारण्यकम् ।; ६६७ 

पारोक्ष्येण प्रहमतच्चं प्रतिपाय पश्ाद्परोकषप्रतिपि दति । तया सति वेदान्तानां 

श्षापतमाच्छाख्चत्वमृपपद्यते 1 किच ^ प्मोतव्यः = इति धवणं शाब्दत्तानत्पके विधाय 
५ मन्तर्यो निदिष्याप्ितव्यः “ इलनुभवत्ताकत्मकं मनना्धिके सथमेव विधी 
यते । तस्मासतिपततरिधाताो वेदान्ता इति प्रत्त बरूभः--न परतिपत्ते्वियिः संमति । 
वर्तुमव्तुमन्यया कर्ुमशक्पतवेनापुरुपतन्नतवात् । शावतं तु नातुठेपशाततनद्विव त्रिय. 
तम् । पिद्धवतुशसनामि तदुपपत्तेः । न च शग्दततने जति पश्वादनुमवात्मकं मन. 
नादिकं पिपीयत दति वुः युक्तम । दशमस्त्वमप्तोगििच्छन्दस्येवपरोकानुमवनन क. 
स्येन शान्दबोधातपेवापतेमावनायिपदतमावनानिवृत्तये व्यापाररूपस्य कर्वृतन्न्य मम- 
नदिर्विपानात् । तैप्मात्त्वमपतीस्याद्यो वेदान्ता ह्मण्यवप्निताः :, इति ॥ 

योऽयं पेदानतमुततेन चरमत्वनि्णैयफलरो विनारः सोऽयं तद्िनिन्ता्षसेलनेन 
यातेन विहितः । शालान्तेऽप्ययं पिधिः श्रूवते--“ श्रोतत्यो सन्तश्शे निदिष्या- 
पितम्यः » इति 1 तदे एं सर्ते- 

श्रोतव्यः शरुहिवाक्येम्धो मन्तन्यश्ोपप्तिमिः । 
मत्वा च पततं ध्येय एते दुेनेतवः इति ॥ 

पुराणेऽपि पर्यते-- 

तप्र तावन्मुनि्रष्ठाः वणं नाम केवटमु । 
उपक्तमादिमिषिदैः शक्तितासरयनिणेयः ॥ 
सेदन्तनातपानामाचार्थमुलतः प्रियात् । 
वाक्पान्राहिकन्यायद्षीदनं मननं मेत् ॥ 

निदिध्यास्नीकाम्यं सवणे मननेऽपि च 1 
उत्प्ावन्तगङ्गं रि ज्ञान्य श्रवणं तृषाः ॥ 
तरस्यमन्यग्याचृत्या मननं निन्तनं तपा } 

इतिकतैम्यकोटिस्थाः श्ानिदान्यादयल्तय(" इति ॥ 

एतन्येव श्रषणमनननिदिध्याप्रनानि कहोलवा्मणे पाण्डिवयनार्पगौनकषन्व्यव. 
हत्य विहितानि--“ ब्राह्मणः पाण्डित्यं निग चास्मे तिष्ठेत् । बह्म न 
पाण्डे च निरियाय मुनिर्मौनं च मीने च निर्धाम ब्रादणः » इति ] निरय 
निःयोषेण पपाच तरितयनुषानादू्वं ब्मखस्यत्याति्मायान्पुस्वग्राह्णो मकल; 
अन्न मननोपयुक्तधीशरुदिषरेण वार्यशब्दैन मननगपटदणे 1 

स~ 
१ म. "नेन्द्र द.प्। रक. प. द. शप्ाि 1 रप, "भवीरा 



६६८ श्रीपरूायणाचायैविरचिनमाप्यसमेतम्-- {पिपा ०९अनु० १] 
४ यपदे 

सीशुदधिषरतवं च ठतीयाध्यौयस्य चतुर्ष निनितिम्-- 
भवस्व वयः फामचासे पीशुद्धिवी प्रतिद्धितः । 
वयस्तस्यापिचेयत्वात्कामनारोऽस्ु नेतरत् ॥ 
मनन्योपयुक्तत्वाद्ावडुदधि्विवक्ित्ा 
अयन्तानुपयोगितवादिरुदधत्वाच न द्वयम् ॥ 

५ बाल्येन तिष्ठत् " इत्यत्र वाटस्य भागो बात्यमिति भप्तिव्या वयो भेत् । 
अय त्य विध्यनरत्वम् 1 तई बाल्यस्य कर्मेति व्युत्पस्या कामचारबादादिकम्ु ॥ 
सर्वौऽपि न धीचद्धि्ल्यमिति प्रति धरूमः--पण्डिलयमोना्ययो; शरवणनिदिष्या- 
सनयारमध्ये मननं विपेयतविन श्ुत्था विवततितम् } तप्य च .माव्हद्धिरुणयुक्ता । राग्वै- 
पपमानावभानादिदोपग्रलततेन वहिष्यन्ति पतित्यज्य मन्तुमरकयतात् । बच्स्य कर्मेति 

ययुसपतिसत बास्येच्छानारे मावश्ु्धीं च समाना । षयःकामनरौ तु मननष्यात्यन्तम- 
ठपरयक्ती प्रत्युत विरोधिनी मूढप्य बहि्परदृत््य का मनपरो ममनवरिनाशकत्वत् ) 
तपमाद्धावुदिरेव भालं नेतरद्मयप् *› । 

मुनिस परिपिसपन ततरैव+ चिनितम्-- 

“अविपें विवे वा मीनं किंन विधीयते । 
प्राप्त पाण्डित्यते मौनं स्ानवाच्युमय यतः ॥ 

गिरन्तरज्ञाननिष्ठा मौने पाणिित्यतः प्रक् 1 
विषयं तद्ेददृषिपरानस्ये तशिवृत्तये ॥ 

क्तोलव्रास्णे श्रूपते--“दसमाद्रास्मणः पाण्डित्यं निधय वस्येन पिषतित् 1 
स॒स्यं च पाण्डिलं च निरियाय मुनिः" इति । अस्यायमरभः ) यस्ाद्रघ्माषः परमः 
पुरुपार््तस्ाद्रह पशूपुरुपनिपतता्पयनिर्णरूपं परण्डितय॑निः्तेपेण संप्रा वीटव- 
कररागदेपतवेन युक्तोऽपंमाबनानिराकरणाय युक्तौरनुचिनायन्नवस्यातुभिच्छेत् 1 ततः 
पाण्डित्यत्राल्ये निःशेेण सपर्य मुनिरिति । तत्र स्मेदिति विध्यश्ष्णानुनितवं न 

वियम् । न च विः दर्पयितुं शक्यः । पाण्डितयशन्देन भरातस्य भीनत्यापूती्ः 
स्वामाबत् ॥ पण्डितस्य विदुषो मावः पाण्डित्यभिति त्तानवाचकोऽपं शाब्दः । तथां 

मुनिश्षर्दोऽपि मन ज्ञान इत्यलाद्धातोलननिप्यततेः । तस्मासरापरद्य मौनस्य न परिषि 

* अमविषयुवेघरनयग्रत्-भ० ३ पा ४ अ= १५ ग्० ५० 1 + सद्वारयन्तरविभिः पन्नग 
केतीयं तरबतेो विप्यादिवन्-अन ३ प्रा ४अ० १४० ४५७ ॥ 

११. दरवतः । २ ग. श्वपच) ३ फ. भ्यान 1४ स, च्योम्ल 1 ५ पः. ख, इ. 

मप) (९य.थ. तुमः + ७ तम 1८ ग. द, बत्य" 1 



{िपा०९्वु०्] एृप्णयजर्वदीरय तैततिरीयारण्यकरम् । ६६९ 

कारपनमिति प्रति बूमः--्रौ्स्य पण्डित्यस्य पूनतनिराव्देनाभिषानि प्रयोननममा- 
वानिरन्तर्ाननिष्ठापू्रर्पो मुनिशञेन विवाक्ितः 1 ततलिष्ठापिदितिपदातुवृच्या विधि- 

भ्यते 1 अलि च ज्ञानरनतर्येण प्रयोजर्म् । प्रचमेदशषप्नायातितस्य तभिवृच्यर्- 
त्वात् । त्सानिदिष्याप्तनात्मकं मौनं किथियम् " 1 

युपरो्तश्रवणाचाद्ततिथतुरयाध्यायस्य मयमपादे चिन्िता-- 

धश्रतेणाचाः पर्ृत्कार्या आघरृ्या वा स्यतः । 
शा्ञाैसतावता पिष्येखयाजादौ पषत्कते ॥ 
आवृत्या दहौनान्ता्ते तण्डुलान्तावधात्तवत् 1 
ऽतर संमवत्ययै नादृष्टं कल्प्यते युः ॥ 

"कृत्ते छतः शाखः, इतिन्यायेन श्रवणादीनां पभरयाजादिवत्सकरेवा- 
वुष्ठानमिति प्राते त्रूमः--उक्तन्यायस्यारटफटविपयलादञ मकषततक्षान्कारलक्षणस्य 
ह्टफस्य समात् । “दे पेमवत्यद्टं न फटपनोयम्ः, इमिन्ययिनाकवातषेत्फ- 
्िद्धिपमन्तं धषवणादचा अवनीया, । 

धृत्तेन विचारादिना यतो षा इत्या देटलणटक्ितं बरहम प्ाक्षाच्छिपते । तर्िश्च 

रक्षणवयाकये यत इत्येतस्मिन्पदे यदिवयेतत्प्ातिपदिकं सनामत्वेऽपि जन्मादिसंनिषिः 
वखत्तदक्ितं कारणत्वे ब्रूते । तत परधम्थौ उपादानाभत्वे निमित्तं प्रप्व्पतिरिकम- 
यक्ष्यत । ततनिमितार्भत्े चोपादानपितेति चेत्न] उपादानार्थतवात् “जनितुः मृतिः" 
५१ हेती च" इति सूतदवयनोमयत्र पमोविधानात्] नलु यतो जायन्ते तद्रलेयेत्ताकतव 

रक्षणतिद्धी प्विति्रहयश्नवणं स्यरभमिति चेन्भैवम् । अ्ुविन्दवत्केवछं निमित्तत्वं 
स्युद्ततरं सिितिदेदुरवम् ! तन्तुसेयोगवत्केरपसमयायित्वं व्युदसितुं रपटेतुत्वम्, ॥ 
ततो जन्मितिल्येनिमितापतमवाय्युषादानल्नानि तिध्यासि । मनु मूतानामुत्पत्यदर. 
माद्धीतिकानां भूनकार्थतरान्न ब्रह्मोपादानमिति चेत्न 1 भूतोत्प्तरगमप्रिद्धसात् । 
भस्ति एमिषी पन्त्याप इयेवं भूतानां प्नुरकततवेन प्रतिप्रसव भृतोषादानम् । 
त्च यस्तु व्ह । मोतिकोत्प्तौ भूनानि यदः पिण्ड इवं सतोऽदान्तरावस्यार्पणि । 
उपादानं तु दिव सदवप्त्येष । सन्यटः पच्छरीरमिवयेवं सदनुरकत्वैव भौतिकानां 
भरतिभाकतत् । यया भराकृतानां पामराणां दग्पतन्तनुरक्तस्य परत्य तन्तव उपादानं 
तद्वत्. ॥ आकाशकाटादय उत्पचन्ते विभक्तत्वादूवटशरावाद्िवत् । इयेवे ्नि्यत्व+ 

* आएसिलहदुपदेधाव--अ० ४ पान १अ० १सु=१। द्द् चिन्लम् । अथध्वाप्यीं 

देरी भेतिपृप्रानुप्टन्पे । अथवा देतो चेतिशच्देन देतातिंतिससम्बन्तपदामुरचियक्तं विभाषा 
गुगेऽक्लियामितिशूप्रमपलणीयम् + = परकारयच् । 

१. न ग्रवच्स् भे" दय. घ. म्वा अपाः ३ग. घ. "वेकषते। 



६७० श्ीषत्सायणाचायैविरवितमाप्वसतमेतम्-- [पपा०९अनु ०१] 

वादिने मति प्रयोक्तव्यम् । सुज्य्य स्ैजगतो विनिच्रत्वात् 1 तदन्ययानुपपच्या 
स्ष्टुमसणः सर्त समैशक्तितवं च पतिष्यति । न हि विनितपराप्तादुविषयत्तानश- 
कतभ्यां विना तजिर्मतृत्वं कस्यचिद् । यथपि निरिन्दियव्र्णः प्रैवस्ु्तानका- 
रणानि ग्रलकषप्रमाणानि न पन्ति तेपाऽपि शतियुक्तेम्यां सर्वत्तत्वमम्युपेयम् । यः 

सपैत्ः पवितः इति शरुतिः । युक्तिशचवं द्व्या थैविपयाकारधंरिए सायाप- 
रिणेपु प्रतिनि्विते चैतन्यं सवीनुमव दृतयुच्यते । तस्य च विपराध्याधधिकवन्धा- 
द्वमानसननानं तावस्छिद्धम् । अतीतविपयाणां तेद्वच्छिजमायावृद्धीनां च गिघरची 

तस्तस्हासा अस्मदाद्विवदतीतविपयाः स्मतिदटपा मायापरिणामा मवन्ति 1 तत्- 
तिविभ्ितानुभयेनातीतसरवत्तानमपि ष्यति । तथा पृः प्रागपि सकषथमाणपदा 

थीवधारणप्य शुटाछद्विपु दषत्वादायरामि पर्वज्ञानमपि सखमायपप्रिणामवशत्ति- 
ध्यति । तस्मादयं सरमत्तत्वम् । सवैश र्यश्च शरुतिस्पृतिप्रपिद्धाः। “पराऽस्य शक्ति. 

विषा" इति तिः 1 

५शक्तयः प्मावानामचिन्वज्ञानोनराः 1 
यत हि बल्णलापतु पत्या मवशक्तयः' इति स्मृतिः ॥ 

ईशष्य सर्वशकतेर्न्णो जगजन्मादिकारणतवं टक्तणम् । जन्मदिर्मगनिष्ठचेऽपि 
तसप्रतियोगिकस्य फारणव्वस्य कषये ब्रह्मणि य्तमानतया एक्षणचं तेमवति । न च 
करिगविशात्मकसवरूपस्य कारणत्वध्य रक्तणतया प्रङट्रकाशश्वन्दे इत्यादाविव ष्य. 
स्वह्सन्तमौषे सणः कूटस्य दीयेतेति वाच्यम् । काकाश्रयस्ववदौपायिकसेन तट. 
स्थत्वात् | काकवन्तो देवदत्तस्य गृह्य इ्यत्न कक्राधिकरणत्वं न गूरेऽन्तभैवति । 
काकविमभेऽपि सृिकदेशमज्ञब्यमावात् । अतो गृहस्य काकाक्स्यानोषाविकधरता- 
त्काकाधिकरणत्व यथा तरस्थक्तणं तथा नन्माुपाविकयर्मकारणत्वं तर्यलक्ष- 

णम् । वरस्य च ठक्तणप्य मिष्यात्वाज्नद्ववहानिः। यः स्पैः प्र रच्नुश्रनतं प्रा 
शक्तिरित्यत्र मि्यासूप्रोऽपि सर्गो रजते चाऽऽध्याधिकतेमन्यवश्नायया रोषण तथ। 

कारणत्वमपि चक्षणं भविप्यति । कारणेऽपि तहणोऽिष्ठानमाततवादिकारांसे 
मायाया एव प्रयोगफत्वाननाप्तद्रतवहानिः । प््रप्िजगति घ्ाछत्यीकारिण ब्रह्मणेऽ- 

तुगतत्वादटिक्रिषमाणत्वाकरेण मायाया अप्यनुगतल्याटुमये मिखित्वोप्ादाममू 1 तेत्र 

गुणप्राधान्यकिके विवक्नृप्ररिण द्वपू्न्यायो वा श्िशकिमव्यायो वाऽपिष्ठा- 
नार्।प्यन्याया वा योननीयः 1 सया सुव्द्वयनिपितरज्जा प्यु्क प्रधद्रय पतमव्रधा- 

नस्नेनेपद्नि तथा नमतो ब्रह्म साया वे्युभयप्रापान्यं केचिदाहः । अन्पे व्व 
मन्यन्ते-- यपा ग्रच्िमिनयिद्ैहतीतयत्र शक्तेदीहनिगीदकसेऽपि शकतिमस्पारतचपा. 

१ श्तेः 1२ ख. धरिष 1 ३ ग. "किम्" । * ख. "म स्वात्तः । 



(पिपारस्अनु° १] कृष्णय॒जवदीयं तैचिरीवारण्यकरम् । : , ६७१ 

दनैः प्राधान्यं तथा मायायाः शक्तितवेनोपपर्भनतवाच्छक्तिमतो नद्यण एवं प्राधा 
स्यमिति । अपरे स्ेवमाहुः--यथा रञ्नुस्यतिरेकेण स्य परीरामविऽपि भान्तिकाकि 
रज्जुतिर्कारेण व्यवहियमागतया पपप्रापान्यं तथा मायायाः प्राघान्यमिति | 

सर तपोऽतप्यत 1 स तपंस्वप्तवा । 

इति एष्णयसुेदीयतैन्निरी पारण्यके मयममपाठके 
मथमोऽमुयाकः ।} १ ॥ 

अथ द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 

अजन ब्रह्मेति उयंनानात् । अन्येव, खदिव्- 
मानि शतानि नान्ते 1 अन्नेन जातानि 

ओवचेन्ति । अन्नं भ॑न्यभिसंविश्वन्तीतिं 1 

स्परैयाऽपि श्रूयमामं जगत्कारणत्वं मायाविशिषटस्य वर्षण उपपन्नम् । नगत्का- 
रभवषटपेण तरप्यसकषमेनेपलक्षितस्य जणो विज्ञनि विचारः स्ाथनमिलेवं श्रुतवतो 
गणो प्रथमपरयोये सपततं नियं दु्रीयति--स तप इत्यादिना 1 तप्शशब्देनाऽऽ- 
श्रपचतुष्टयधगो विव्ितः । तस्य बन्ञानेदुत्ात् 1 अनाधमिषपस्य नपद्िरपि 
तद्धेतुत्वं यद्यपि निर्णीतं ताऽप्याश्रमिणां धर्मोऽतिप्रशस्तः 1 तथा च वाद्रापणेन 
पूमनितम्-““ भतक्षिवतर्ग्यायो लिङ्गा » (ब्र सू० अ० ६ पा० र प्रूु० ३९) 
इति 1 आशमपरमऽपे तपः्ाब्दः शुतिस्प््यो; प्रयुन्यते । ̂  तपो हि घाध्ायः ” 

इति ब्रह्मचारिषमः 1 ̂  एतत्सलु याव तप इत्याहुर्यः स्वे ददाति " इति गृहस्यधर्मः 
५ तपो नानशनासरम् !» इति यनस्यभः 

५मन्भेन्दियाणां च देकं परपर तपः । 
तम्ञ्यायः सर्वधर्मेभ्यः पत धर्मः पर् उच्यते "» ईति यतिधर्मः} 

तत्र स्वाध्यायेन बदावि्ोचे भभाणं हंपादिते भवति | दानेन वितिदरिपोलयते 1 
॥' वितरिदिपनिि यज्ञेन दानेन `» इति शते; 1 अनशनचयेन्द्ियदपैनिवारकत्वं प्रपि. 
द्धम् । रकाग्यप्य प्रक्षदेव ्ञानदेदुतवं « ददयते च्म्यया इच्या ” इत्यन्नम् । 
अतः स भगः खाध्ययदू्कमेकाऽयर्सं तरः कृतवान् । तेनैकाभ्येण युक्तो पिवार्थं 
जगखममश्थितिर्यहेतत्वलन्तणयोननेना््य नहतं निश्चितवान् । भूतशब्देन स्यू. 

देहा विवक्षिताः । तेपापन्नाङत्त्तौ सेकपपिद्धिचोत्तनाय टिशव्दः । ग्माशयसयिता- 
जरसालीकतेन दुकशोभितन्यतिरिकतं कारणं व्यावरयितुमेवकारः । “अन्नासुरुपः 
इयादित्रीतपरि्यथैः खलुशब्दः । यच्यकाडादिसूवानि स्वस्तेणाजानरोपधनो 

9 ८, ष, "भैः । यत्त्व ९१.ख. प. इ. "लेः । ३ ग, ड. दुष्य ! 



दर् श्ीमत्सायणासार्यविरयितमाप्यपतप्-- [्रिप०्दअनु० १] 

तेचाऽपि देहाकारपरिणतानां तेषां जन्मात्नापीनमि्यघ्रस्य नगदधतुत्वममिपेतम् । अप्र 
तपशब्देनोभ्वरतस्ामाश्रमाणा परमो विव्ितः 1 ह 

तेषां पद््ठतीपाध्यायस्य चहुपदेश विनितः-- 
शना्यूष्यरेताः किचाऽचि नाह्त्यपावत्रिधानतः ¶ 
वीर्यतो पिये; शावन्यपद्गादिगा स्यतः ॥ . 
अस्यपृवियेः एेरवीरहाऽन्निको गृहा 1 

ओन्धादेः एयगुचतवात्सस्यानां श्रयते विधिः ॥ 

पू्ौभिकरणे खतन्रमाताविज्ञानमितयुक्तम् । तप्य चाऽऽपमनस्ोप्वरेतः- 
खरामषु सुटमतादाश्रमततदधाविन्यते । तत्र नाप रेता इति प्राप्तम् । परतः । 
विध्यभावात् 1 छन्दोग्ये--“ भयो षघरक्तन्धाः । यत्तोऽध्ययनं दानमिति परथमः । 
सप टव द्वितीयः । वस्मचा्ीचाधेङुटवाप्ठी ततीयः" इत्यत्र वन्तदुपटक्ितमाई- 
स्थयत्य तपश्वाव्दटमितवानम्रस्यतवस्य भेषिक्रलनगष्य च परमम मन्यते । 
न् तु विधिस्मरम्थते । न चपर्वारथत्वेन विधिः कल्पयिवुं दायः । " वीरहा क एष 
देवानां योश्निुद्राप्यते ” इलग्ुदरा्तनलक्षणह्य गाहस््यपरित्यागस्य निन्वित्तवात्। 
^ बलाद आश्रमाः "इति स्मृतिस्तु गारहस्थयपमीनयिङतान्धपङ्मादितिपया मवि- 
प्यति । न हन्पस्याऽऽ्ज्यविक्षणादुपेते कर्गण्ययिकारोऽसि { नपि पन्ञरविषणुक्रमण।- 
धुते कण्यवधिकारः । रस्माचघुरादिषायशयुक्तस्याऽऽसज्ञानीषयुक्त उरैरेता 
साश्रमो नास्तीति भासे ृपरः--अस्तयष्यैरेता आश्रमः 1 विष्यश्रवगेऽप्यपव्र्ितेन 
कयित शक्यत्वात् । न च वीरवातदषपः। उत्सन्नाभनिकमृदियिपयत्वाद्ीरहरेथायाः। 
यसवन्धादिविषयत्वै समृतेक्तम् । तदसत्. 1 ८ जप पृनसखनी वा प्रती वा सतो 

धाऽस्नातको बोत्सर्ीभ्निरभ्िको वा यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रयत् इति विर 

क्तानां ाुषयानधिङ्तानां श्यकेन्याप्विषानात् । न च॒ चधुराद्विपाखवतामाश्- 
मान्तविधिः कल्पनीयः । जावाटशरुतौ प्रतयक्विष्युपर्मात्--“ ब्रह्मचय॑पतमाप्य 
गृह भ्ेदरुहादनी भूत्वा परननेत्!१ इति 1 तप्मादत्या्रमन्तिरम् 1 

जप्रमाणामक्येहामविस्ततैवभ चिनितः-- 
५वरोहोऽहस्याश्रमाणां न वा रागाहप्र वियते | 

पूरवपर्मधद्धया बा ययाऽऽरेहस्तयेचिकः ॥ 

क पामर अमिनिरचोदेना चापव्दति दि-अर ३ पा ४ भद मू* १८ वगेम्म् ११ 
+ जायामप्येन नरागिदेत्वप्राभि, । पूतेमेदापनिपखिद्रदितोऽनमिः । भ तद्धुत्य लु नतद्भाबो 
ओमिनेरपि नियमातदरूपानविभ्यः--म० इ पा ४० १० यू० ४०॥ 

१, शपते) 



पा ०९अतु० १ कृष्णयञ्वेदीयं सैतवरीयारण्यकू 1 ६७६ 

रागस्यातिनिपिद्धववषद्िहितस्ैर पत । 
आरोहनियभोक्यदिनीवरेदोऽदि शातः ॥ 

५ ब्रदाचरथं समाप्य यृ मवेहूहादवनी भूत्वा प्रबनेव्” इयाश्रमाणामारोद इ्च्म- 

धनो य॒था मवति तथा पािस्यादवानपरस्य इत्याचवरोटोऽपि फचिद्राणवरान्कति- 
त्पू्ीध्रमशरद्धावशाच युक्त एति भ्रति नृमः-रागलावन्मथ्यन्नानमूढत्वक्निषिदधः । 
म च पूर्वाशरमधरमशनदधा युज्यते । उररश्चमिणं भरत्यविहिततवेन धभैत्वामावात् । न 

दियी भैनाृठतु शाक्यते धद्धी्ते च स्र तप्य धर्मो सति । किति योयं प्रति 
विहितः घ तस्य घर्मः फिच (तत्रो न पुनरेयात् ” इत्यवरोहनिपेषेनाऽऽरोहो निय 
भ्यते । न चाऽऽरोद्वदवरोहे शिष्टाचारो ददते । त्नानास्यवरहः” । 
जामे प्रायधितते तत्रैव निनित्म्-- 

(द्वर्तो नालि प्राय्रित्तमयाल्ति पा । 
अद्नेकेन्वेतद्यतिने ग्मः पशुः ॥ 
उपपातकमेकिद्रलतिनो मधुमांसवत् । 
परायित्ताच तेस्ाराच्छरद्धिरयलपरं वनः ॥ 

भष्िकव्रघनयीदु्ेत्ं प्राप्य पुनः सौघ्रपङेन बरस प्रायश्चित्ते नसि 1 
“आरूढ नैकं र्म यत्तु प्रच्यवते पुनः । 

प्रायश्चित्ते न पदयामि येन शुध्येत आत्महा” ॥ 

इति पायधित्तादसैनवचनातु 1 “अथ यो ब्र्ठवारी लियमुपेयात् गर्वमं पशुम 

भेक, इत्य भ्रायशि्तमितयुच्येत । तत्न । त्य॒वरतिविपयत्वात् | उपु्ीणायो 
यो वेदाध्ययनाङ्गततेन वदाचर्यवरतमनुतिठति तदिपयमिदं प्रायश्चित्तवननम् । तस्मा 
दृ्रतपतवदटस्य नालि मायन्निेभिति भि वूमः--यषोप्वणप्य मपुमापम्ञ- 
परमुपपाततफमिति परायधित्तुनःसवारौ विचेते तददृष्परेवपोऽपि युच्दारादिभ्योऽ- 

न्न् ्रवृत्तिरूपपातकमर्ये तत् । न ठ हापितम् । ततः भ्रायश्चित्ाद्पुनःपंस्काच 

शुद्धित्ति । यदि महापातकगेपवपरिगणित्वनोपपातकत्वमाभनि्य प्रायधित्तमुच्येत 
तकदीनवचन का गतिरिति नेचत्नपरं तदधपत्यगिति तरूमः । अते एव भायशचित्तं न 
प्यामोत्याह 1 न तु नासति! प्रायनं ठ गरदषङ्ेव लार चैमत्वात् । 
तथा बनप्पपरिवरानकयोरपि धरेश प्रायश स्ने --श्वानमस्यो दोक्षमिदे चट 

ॐ न याऽऽपिङ्ारिकमपि प्रतनानुमानात्तरयोष्त्-अ० ३ पा० ४ अ०११ मू० ४११ 

१क.ण.ग. ड. '्तमाप्रः) क. ख. ड. देर स्व" 1 २ य. शल्वेव गतिः । ४ क. उ, 
श. ट.्व ५ 1५क.भ. ६. द्विरिति ९ घ. (देन तदुप १५ प. समानता" } 

१ 



६७ प्ीम्सायणाचारयविरचिवभाप्यसमेतमू-- (धपा०रमनु° १1 

द्ादशरावं षरा सहाकरकं वर्येत् 1 भिदुर्न्थकततेमवरदधिवर्ममु” इति 1 वह्बर- 

दिर्ववावापः सोगृद्धिरमि स्र एव । 
भरायश्चित्तेनाऽऽपूद्मकमाचषुद्धिस्त्रैवः दिता 

(रुद्धः शििस्पदिय्त्याज्यो वा दोपहानितः 1 
उपदेयोऽन्पथा शुद्धिः प्रायश्चितकरता वृया ॥ 
जभुषिक्येव शुद्धः स्यात्तः शि्प्यनन्तय्ुम् ! 
परायश्चित्तादषिवाक्यादङदिस्तैहिकौप्योे ॥ 

ूर्मोक्तमायन्ितापादितरद्यन्ययारुपपर्या कृतथायभरिततप्य शिष्टैः सरह च्यव 
हारोऽ्तोति भति परुमः--आमुम्मिकङुद्धिद्धविऽपि प्रायशचिततादर्धनवचनदरैदिकश्- 
द्ववमावान्िठरेष न व्यवहा" | 

पएतेववाश्रमेषु रोकविदोपराठिदेतोः शरवृत्िरशषणस्य तपतो त्ानसताधनत्वामवानि- 
वत्तिट्षणतयैकाम्यादिरूपस्य तपप्तो त्ञानहेदुत्वं तत्रैव+ चिनितम्-- 

प्टोककाम्याश्मी नस्मनिष्ठामरईति पा न वा। 
यथाप्काद्ं मरसव ज्ञातुमर्हत्यवारणात् ॥ 
अनत्यविचता बष्मनिष्ठाऽपत करमडे कयम् 1 
कर्मत्यागी ततो बहमनिषठामहृति नेतरः ॥ 

ध्वमो पर्कन्धाः? इत्याशरपरानधि्ृत्य (प एते पुण्पयोका मवन्ति" इत्याश्र" 
मानुशायिनां पुण्यशोयकठममिधाय "्रघ्देत्योऽमृततवेतिः, इति मेोक्तप्ाधनतेन त्रहन- 
निष्ठा परतिषरा्यते । तेयं बहमनिष्ठा पुण्यटोककामिन आश्रमिभोऽपि सेभाव्यते । जाश्र- 
मकरमीण्यतुष्ठाय यथावकाशं बरहमनिष्ठायाः कतुं पशकत्वात् 1 न हि छोककामी त्र्य ने 

जानीयादिति निपेमोऽसि । तत्मादैस्याऽऽश्रिणोऽक्ति नघ्ननिठेति मरि दरूमः-- 
वरहमनिष्ठा नाम पर्वन्यापारपरित्यगिनानन्यचितततया ब्रह्मणि समाधिः 1 न बात वममर 
सेमयति । कमानु्ानत्यागयोः पास्यरकिरोवात् । वस्मत्कर्मूल्ागिन एव भरद्वनिषठा" 1 

वदकगायै । पूर्मरेव वरेण पितंरयुपंततार । अीदि 
भग्नो ब्य 1 त होवाच । तप्ता ब्रह्म विजि्ापस्तख । 
तपो ब्रह्मेति । स॒ तपोऽतप्यत ! स तर्पस्तप्त्वा 

इति ङृष्णयञुेदीयतैततसं पारण्यक्ते नवमपपादके द्विती योऽदुवाक्ः ॥ २ ॥ 

= यदिर्दूभेपवाऽ्पि स्छतराचारश्च--अन ३ पार जम १ स्० ४३14० ३ पार 

द्वितीयाधितर रणस्य द्वितीय वर्णकम् ॥ 

१ ख. स्वरति 



प्रिप०द्मदु° १] कृप्णयरवेदीयं सैचतिरीयारण्यकपू । ६७५ 

अथ दरतीवोऽनवाकः । 

भाणो चरेति व्पजानाद् । भणाद्धैव खचि- 

मानि भूतानि जन्ते । श्रणन् जातानि 
जी्न्ति । माणं प्रय॑न्त्यभिसविवान्तीतिं । 

अय शूगोद्विभयपर्यये सपं निरयं ददीयति--तद्वियेयादिना ! तसू्- 
क्तगतनस्य व्र्मतवं विज्ञाय लक्षणपद्धावाद्धिरोपेण निश्चि तेक्तिनपरितु्टौ बुमुत्तति 

सेशयक्शात् । एुनरमि मन््पुरपरं गुलमुपसतररिव न त्वार्यं कनवान्. । भप्रतु- 
स्य मृगोरयमादायः } वाजसनेयिनल्लावदेवगाभनन्ति-- “अननं मलेल्नैवपादुः } तन्न 
तथा पूति या जक्नपृते प्राणात्" इति) अचरस्य पीणन्पलत्करय देहे सषटपुपरपपे । 

विष्युपुराणेऽप्यपती दश्रितः-- 

“स्वदेहाशुनिगन्येन म विरज्येत यः पुमान् ॥ 

विर।गकारणं तस्य किमन्यदुपदिश्यते" इति ॥ 

तस्मादेोत्पत्तिहिमितिटयकारणस्याप्यलस्य व्रसत्वमयुक्तमिति । तस्योदैपन्रप्य 
गोैरणः पूषेिकास्यरूपे तप एव साधनववेनोपदिश । त्य च तपपतो नदाप्रा- 
्षात्कारं प्रव्यन्तरङखवितव्रस्षया तपो वरघ्ेत्यभेद उपचरति । सत्यज्नानादिखर्स- 
छक्षणवाक्येन जण्युपद्िठे रात्यागमप्रमेयलेन धर्माधभरवत्पक्षगेव व्रघ्ठावग्येत । 
देका्यनुद्धचा ब्रं शक्यमिखमिप्रे् नक्षस्वरूपमनूकत्वा वरणरूप एवोक्तवान् | 
भूगुधरकाम्यधित्तेन पूर्वो नमत्क।रणत्वसक्षणं वैजवित्या माणस्य बरद्यत्ं निधि . 
त्वान् । रेत्तरयिणः माणस्य देहोत्पत्तिनिित्ततवं व्यतिरेक पुसेणाऽऽमननिति--“न ह 
राके प्राणद्रितः सिच्यति यद्वा चरन प्राणद्रितः सिचत पून पंमवेत् ” इति । 
कथिजीवौ लिद्देदयुकतः स्र्माज्नर्कद्ि वृषटिद्ररेणाऽऽगर्यान्नन पह पुरूपं भरमिरय 

रतपा पह योणद्रमं यद प्रविशति तदा तदवेतस्तेन्तः प्रविष्टेन प्राणवायुना शोषं 
पराप्य दिण्डादिकमेण देदुमुत्पादयति । प्राणाभपरे तु देहं नोपादयतील्ैः । यथो. 
सत्ति पा जीवनदेतुत्वमपि कौ पीतकिमिद््नायते--"' मावदस्िि्शररे प्राणे 
मप्तति तावदायुः इति 1 प्राणोत्कानतो देहस्य मरणे भ्रतिद्धम् । तसादुपादाच्चा- 
मविऽपि जन्पाद्विनितयनिभिच्ततवाल््ाभ बद्धेति भगोः! 

वदां 1 पुनरेव वरणं पितेगुप॑ससनार अधीहि मगवौ 
अद्येति । त होवाच । वपता बरहम विरजा । तपो 

१कृ.य. इ, श्प ॥ 



६७ श्ीगत्सायणाचायैिरचितभाप्यसमेतपू-- [अपा०९अनु ०१] 

असेति । स तगेऽतप्यत । स त्रप॑सप्त्ा ॥ 

इति कृप्णयज्र्वदीयतैतिरीयारण्यकरे नवपमपाठके 
दतीयोऽसुवाकः ॥ ३ ॥ 

अथु चतुयोऽुवाकः । 1 

मनो व्रति व्यजानात् । मनसो दिवं खसि- 
मानि पतांनि जायन्ते । मनसा नार्तानि 
जीवन्ति । मनः भव॑न्त्यभिरसंविंशन्पीिं ॥ 

अथ तृतीयपर्याये पंपततं निश्चयं द्रीयति-तदिहायेत्यादिना । प्राणस्य नड. 
तवाद्र्लमयुक्तम् 1 “ अज्ञानं नदय विज्ञानमानन्दं रप इत्यादौ बरह्णशचेतनत्वं 

प्रतीयते । मनश ज्ञानराक्तित्वाचेतनम् । जन्मादिकारणत्वं रक्षणं च मनाते विद्यते 1 

यथा पूर्वत्र गभ अणप्रशष्य देहोत्यपतिनिनित्त्वमुक्तम् » तथा प्राणप्ेशोऽपि 

अनोधीनतेयौ तत्पर्नोत्तरवाक्ययेरायरवणिङरान्नायते-“ कयमायायिञ्यारीरे ? 
इति गायस्य प्रश्नः । “ मनोकृतेनाऽऽयात्यतिञशरोरे ” इति पिप्पलादस्योत्तरम् । 
मनोते मनःकृते ईशं देहं प्रप्स्वामीयेरवविधो मरणफालोनः कंफपरिश्ति मनति 
भायमानः हेकल्पः । तेन पेकल्येने एदेहावक्ठानननितेन तत्रत्यः प्राणोऽसिन्क- 
शरे मायाति 1 जयमर्स्तस्यामेय रुतौ विस्पषटमान्नायते--“ दनदियति 
सेपयमनि्ैचित्तसतेैष प्राणमायाति प्राणलेनतता युक्त, सहाऽऽत्मना यपाप्तकलपतं 
ङोकं नयति » इति मरणे मन्ति वृतिटये भरुवद्धिकी मादीन्दियैः सहितो 
जीषो यछिन्माविदेहोचितव्र्तियुकतो मवति तेन भावििहविपयन्तानेन पिप 
जीयः प्राणमायाति प्राणप्रपानो मवति । प॒ च प्राणल्ञेगप्ता माविदरेहध्यानरक्षगेन 
युक्तो छिहदेहं पर्व जीवारमना सर् सेकरपानुप्ारिणं खोकर प्राप्यति ( तत्र 
दष्टन्तो चहदरण्यके प्मान्नातः--“ तथा वृणनदयुका तृणस्यान्ते गत्वाऽन्य- 
माक्रममाक्रम्याऽऽत्मानमूपहरत्येवमेवायमातमरेदं शरीरं निदलाविचां गमवित्वाडन्य- 

मानाममव्रम्याऽऽत्मानमुपपहरति ” इति । [यय] तृणेषु चरन्ती जका तृणान्तं 
प्राप्य प्रयै पेन तृणन्तिरमवलम्ब्य तनः प्रष्ठमागै त्ृणान्तरं नत्ति ता 
जीवात्मा मरणकाहे स्वक्ीयत्वाभिमानपदित्यगेनेदं वर्तंमानशरीरमदिधां गमयित्वा 
नैतन्यरादिलमापाय मनत देहान्तरं माधगिचा वन्खरदेहं चिडविशि्टं घ्छाार्न 

देहान्तरं भवमि 1 तस्मादेहिशिष्ठाः पाणिने मनस्ते जायने 1 कृपिदािज्यदि- 

१क.ख.ग्. ट. चया प्रघ्ौः1 ३ ष. दे चित्तव) 



[िपाद्अतु० १] ` छृप्णयतुर्ेदीयं रैचिरीयारण्यकम् । - ६.७७, 

जीश्नोपायस्य मनप्ता विचार्य पेषायत्वाननप्ये जीवनहैतुतवम् । उरूरीला मनप्ताऽ- 

मिमापरित्यागेन मरणाछगहेतुतवं च । तस्मालस्षणएद्धावन्भनपो त्र्त्वं निश्चितम्. । 

तद्जञाय । पुनरेव वर्णं पितरणुपंसत्तार । अधो 
भगवो ब्रह्मेति । त५ वाच । तपता व्रह्म पिजित्ना- 
सस्व । तपो वक्ति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥ 

हति एप्णय्ुदीयतैततिरीयारण्यके नवमपरपाठके 
चतुरयोऽदुवाकः ॥ ४ ॥ 

अथ पपमोऽनुयाकः ॥ 

विततान ब्रसनेति ग्पनानात् । तिज्ानाच्येव सलि 
मानि भूतानि नारयन्ते । विसरनिन जातानि 

जीवन्ति । विक्ान् भयेन््यभिसंविशन्तीतिं । 

अय नतुपेश्धीये संपन्नं निश्चयं दर्षयति--तद्धायत्यादिना । मनपशचधुरदि- 
पत्करणतवेन फतपरत्तवान्न बहत सुक्तम् । विजञानष्य तु कर्मत्व “विक्तानं यतत 
तुते" इति स्पठमेवाऽऽप्नातप्र् } तद्ग च ततर पुख्मम् 1 केद्वारा देहोपतिितू- 
सात् 1 “यत्कर्म कुरते तदभितपथते । पुण्यो पै पुण्येन कर्मणा मवति पापः पृिन 
इत्यादिकः । रोकेकरप्यादेः कृत्वेन जीवनहेतुतवं मरणकाणयुद्रादिवरपा रप 
हेतुत्वं च । त्र्भाट्षणरक्तितस्य विज्ञानस्य व्रतं युतम् 1 

तद्व्ायं । पुनरेव वरुणे पितरमुपससार । अरथी मगवो 

ब्रह्मत । त£ हवाच । तपता ब्रह्म विरजिक्नासस्व । तपो 

अक्ति \ ए तोऽतप्यत ॥ ए तवैसतप्त्ा 
इति रृप्णयङ्दीयतैत्तिरीयारण्यके नवममपाठे 

पर्चमोऽनुचाफः ॥ ९ ॥ 
अय प्ठोऽनुवारः । 1 

आनन्दौ चरन्ति च्प॑जानात् । आनन्दा्छेव 
खद्खिमानि भूतनि जायन्ते आनन्देन जातानि 
जीवन्ति । आनन्दं मय॑न्लमिंविश्न्तीतिं । 

अप पृथ्मर्यि संपन्नं निधय दर्शयफर--दायेलादिना । वकस्य छेशा- 

१६. परनीला। रष, नयाः! २३क. घ. "यायसेः। 



६५७८ श्रीमत्सावणाचायविरवितभाप्यसमेतमू- (अषा०दतरु °]. 

स्मता चिन्नानप्य चमत युक्तम् ! किंचाननादिविन्ञाना्तानां चतुर्णीमषि न पषरमू- 
तोससिदेतुत्वमस्ि । आकाशादिभूतानामन्नादम्येः मौतकिम्यो जन्मापतमात् । आन- 
नद्य त छेदरहिपत्वा्छर्तेण सवामीएतया परमपुरपार्यतावाकाशादिर्पृतकार- 
णत्वाच ब्म मुरूयेव संभवति ! तस्याऽऽनन्दस्य खख्पं छन्दोगा आमनन्ति-- 

५ येष मूमा ततुं नास्ये पु्मलि पमष एतम् ” इति । द्धौ हि पदा्धौ 
मूपाऽं चेति । ततर वोमीवो मूमेति व्युपतत्वहसयात्मको यः पदार्भतदेव खं न 
जसूर उपरितनेऽस्पदि सुलभ । भूमा ठु शुखं भवत्येव । तयोर्भपाव्पयोर््- 
णमेवस्वतरैवाऽऽग्नातः--५ यतन नान्यत्यदयति स्न भूमा । अय ॒यत्रान्यत्पर्यति तद- 
सपम् ४ इति 1 अन्यो द्रा खातिरिक्तमन्द्र्यं पदयतीत्यादयलचिषुरयो। यिन 
पदार्थे न सैन्ति सोऽयमदधतपदा्भो भूमा । तरिपुरं दतं य्षिघगलत्ि तल्नग~ 
दपम् 1 तयोगू्राल्येभिलल्वानिलत्वे न तत्रैवाऽऽत्तायेते-“ यो र मूमा पदमत 
मथ यदल्पं तम्पर्म् इति । दिताषस्थयोनं्रत्छभररूपथेोडःखमेव पायेणातुपूयते । यदि 
कनित्कवानिस्ुखं स्यात््रपि साधनप्रयातत्।रतम्धविनाशित्वदोषैश्पेतत्वादुःखमेव 1 

तदुक्तं भरेयोमागंकारैः-- 

दह बत दुर्मटामाः पतशभनिनो यतः शरौर्मनाम् 
तेऽपि च ुपलायाते दुःखानि पुनस्ततोऽपि दुःलानिः इति ॥ 

अनेनामिप्रायेण नासे एुखगस्तत्युक्तम् । अपरैतावस्थयोस्तु पुपृततितमाध्योः पुल- 
भेव खध्रकादामवतिष्ठो । ज च तस्य दुःखामावत्वे शङ्कनीयम् । अमविप्य सप्रकार 
स्वापतंमात् । प्रमामेन चिना माप्तमानतार्छप्रकाद्ात्वम् । न सख्त प्रभागेन तद्रा 

प्रोथते } तथा सरति देतापस्या पुपिमद्प्रतद्यात् 1 भरततमानतवं विपरतिषच्यप्रबरदुव- 

गनोग्यम् | यदा जाग्रत्लसनौ विप्रतिपत्तिमङ्त्वा जनेोऽभ्युपगच्छति तदा सुपृ्िसमायी 

अप्यविप्रतिप्याऽभ्युपदगच्छलयेव । तस्मास्ताघनपन्तरेण माप्तमानतया स्वपरकाशत्वा- 

द्वैतस्य न इःतामवतवम् | कैविपयदयमवत्मुपृ्ि्माध्योः प्रीतिविपयत्वाददतं 
सुल्मम् 1 सेय जना अतति कतम्बान्तरे तीपृतं षं काङ््न्तः शेरते । त्चता- 
मिन पृलाभिपिणैव निर्विकसप समाध कुन्ति । उमयेऽभ्यु्तरकाे पूलमदम- 

खप्पं एलमहं प्तमाहितवानस्मीपि तत्सुखमनुस्मरन्ि । ज्यां पपृ्तिप्तमामिदणा- 
न्ताम्या द्वैतदषठेः भाचीनमप्यदरते पमिच्वगन्तव्यम् । तप्मदतस्सादानन्ददियिमा- 
न्थाकायादौनि हिरण्यगमदीनि च दववहूपामि भूनान्ुत्चसो । ननु द्ैतदवैतरूपौ 

# परि तदाखददिः 

१ घ, सनवन्ति ! २ क. रा. घ. ट. टला भ । 
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स॒टिप्रयावहौरावत्कमेण दूनः पुनः पयवे ! तया ्लयेकस्य वस्तुनः पररवि- 

रद्धरूसद्वयापेमवादेकस्य स्वामाविकत्वमितरस्याऽऽगन्तुकत्वे च वक्तव्यम् 1 तन्न कष्य 

स्वाभाविकत्वं कष्य वाऽऽगन्तुकत्वं युक्तम् । उच्यते । साधननेरपकष्यत्मदतस्य 

सुप्त सेपरतिपन्नम् ! द्वत्पं तु जागरण विपयादिनहुपाधन्तपिसषत्वम् । तप्ना- 
व्लामाविकाद्वतरूप आनन्दो जगत आगन्तुकस्य द्रतरूयप्यो परादानम् । यया मुद्र 
एकः केनतरदबुदुददीनामेनकेपागुत्पततिप्थितिज्येतुलद्त्. 1 तदेतञगत्कादणत्वल- 
क्षणेन उक्षिनमानन्दमदवितरूपं बस्चैकाम्यटक्षणेन तपता अगुः सात्षच्छ्तवान् । तमा. 
त्रैव तपो मुए्यं साधनम् । तस्य यैकाभ्यस्पस्य परमतपत्तः सेपाद्नाय बहुविधा 
उपायाः प्रत्तञ्नठादियोगशाचचे प्रपचिताः 1 

यथोक्ताल्यायिकायां जगत्कारणत्वेन त्रिचारितप्य बहाण आनन्दरूपप्य साक्षा 

त्कार चिसैका्यसपं तपोऽन्तगद्क्ताधनमिन्यक्तम् ॥ अन्नादिम्यो पित्तानानतेम्यशतु- 
म्योऽतिप्किमानन्दरूपं यथा त्व तथेवाऽऽनन्दादप्यधिकं तच्चान्तरमिति गराङ्कां 

परथितं विदयामुपसंहरति-- 

सैषा भगी वारुणी विद्रा । पसे व्योमन्मतिंठिता, इति । 
तच्छब्देन श्रुखन्तरप्रहिद्धिरूच्यते ! ^ व्रह्मा देवानं प्रथमः सनभूव विधस्य 

कती मुवनस्य मोपा । तत ्रपतवियां सवेवियप्रतिष्ठामयवौय च्येपुवराय प्राह *” 

हृयेका शतिः । « अयाऽऽश्वलायनो मगवन्तं परमेष्ठिनं परिमेल्योवाच ] अदि 

मगवन््रहविद्यां वरिष्ठाम् ” इत्यपरा श्वुतिथ । एतच्छब्द॒एकाग्रनित्तमन्यातुमवप्र- 

तिद्धिमाचे । मृगणा ठव्या भागवी । वर्णेन प्रोक्ता बारणी ! वारक्षौ विचा 
परमे व्योमनि वरद्यत्छरे परित्तमक्ता । ̂  त्स्गाद्रा एतघ्दात्मन अकराशः तृतः " 
हृति यदुक्त तदेतदपरं सयोग । “ एलक्तिन्तस्क्षरे गार्गं आकाश ओतश्च प्रोतश्च 

इति यदन्थाक़तं श्चते तदेकमध्यमं ज्योम 1 श्ठनो अरे परे व्योमक्निति श्तम- 
विनश्वमृमाद्िकल्पनाथिष्ठानमृमेदादिपरतिपाच्यं यद्रह्मतस्वं तेदुत्तमं व्योम । न 
छितप्मादेधिकं किविद्वि्यमत्ति 1 तथा च श्वेताचत्तरा आमननि--“ एतन्तेयं 

नित्यमेषाऽऽत्मपतप्ये मात्रः परं वेदितव्यं हि र्िचित् ” इति । तस्मादसिन्वक्षणि 
विद्या प्तमाप्ता | 

एवापरविततस्योत्तमाधिकाषणिः पेयं विया घुमा । यतु प्ा्नार्किकटङाम- 

नया नश्चरुनिततपतस्य त्करपताधने क्तिभ्यानेन दित्तेक्यहेतमुपाप्तने वित्त-- 

स य एवं बदु मतिंतिष्टादे । अ्नपानननादो भवति । मदा 

१ य. ्परंदि'। रष, "पेशम् । ३ त. "पशो । भष, पव 
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स्मवति । मनया प्ुभि्रदवर्यततेन 1 “मदानीं ॥ 

इति छृष्णयरुयेदीयतैत्तिरयारण्यके नयममपाटके 
पष्ठोऽदुबाकः ॥ ६ ॥ 
अथ सक्तमोऽनुका ङः । 

अन्नं न निन्य्ाद् । तद्घरतप्र्) इति 1 

एतरशम्दः प्रकतं परामृशति । य्न बरह्ेल्ारम्याऽऽनन्दो व्रह्मत्येतदनतं ्रक- 
त्रम् । तत्र नहनत्तानं प्रलन्नप्य प्रयमदारत्वात्तसिन्मर्तकि बद विधत्त--यः 
पुपानने ब्रहद्युषसते स पुमान्मनशवाश्चल्यराहियेन प्रतिष्ठिते मवति । रिच प्रभूतान्न- 

युक्तस्तद्नपत्ं पर्भो रोादिरहितो मयति । पत्पत्रादिप्रजया। गवाधादिपञुभि- 

ैदलयास्ाभ्यापतस्मेम चह्मपर्चतेन तत्तद्विपयननितकीस्फ च समृद्धो मवति । 

यस्मादनेन द्वारपूनोपाक्ितेन वल्तानं खमते तष्पादयदुपात्तको शृरुमिवान्नं न 
निन्यातू । तदू्तमिति त्द्ेतदनिन्दनमस्योप।सकष्य चतं नियमेन सपादनीयम् । 
तद्रतिक्रमे पत्युप्रा्तनमद्धविकठं स्यात् ! 

अपोपासनान्तरं विधतुमुषास्यं दक्चयति-- 

भाणो वा अन्नम् । शरीरमन्नादम् । प्राणे 
शरीरं भतिष्ठितम् । शरीरे प्राण भवि 
षितः ! तदेतदन्नमन्ने मरतिंप्रिवम् , इहि 1 

यथा शरैपटयन्तर भुक्तमन्नं भवति तथा इारीरमध्येऽवस्यानासराण एवन्नप्् | 
मध्यविनस्तस्य मराणकपस्यान्स्य धारणाच्छरीरमन्राद् भोकृरूमे गृहमध्यव्ि- 
म्मवदेहमध्यवेतिप्राणप्य देहधारित्वार्याणे श्ररीरं प्रतिष्ठितं सवति । प्राण्य देह- 
धारणत्वं भाणसेबादे श्रयते--“ अहपितत्पश्चधाऽऽत्मानं भरविमज्यैतद्यणमवष्टम्य 

विधास्यामि ? इति । शरीरस्य च प्राणपारणलं प्रक्ष । तदरेतत्माणदातरयोरन्यौ- 

न्याघारत्वं चिन्तनीयग् | किंच प्राण्यान्तरवस्यानेनातततवं पूर्वमुक्तम् । देर्यान्न- 
छाथैत्वाद्त्वम् । त्या सत्युमयोरन्नतवत्पवेक्तैरीया परस्परापारलाचान्नमेवाने 
प्रिष्धितमिलपि चिन्तनीयम् 1 

उपाष्यमभिधाय तटुपाप्तनं विधत्ते 

स य एतदन्तरे मतिषटितं येद् भितिष्ठति 1 य्नैवानन्रादो 

क,ख. ग. ट. रोगरदितो 1९ प. भे तदपा ॥ ३ य, "दान्तं । ४ ग, ह्पाप्तः। 
ध. द. "क्तनीषया॥ 
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मवति । महान्भवति भ्रनयां पञठभि्हवर्चेन। महानकरीस्यौ ॥ = ̀ 
इति ङृष्णयजयदीयतैतिसैयारण्यके नवपमपागके 

सप्तमोऽुवाकः ॥ ७ ॥ 
सयाष्टमोऽनुवाकः ? 

अं न परिचक्षीत ! तदतप, इति । 

अभान्यदुपास्यं दशेयति-- 
आपो वा अनर् । ज्योतिरन्नादम् । अप्सु ज्योतिः मर्िषठितम् । 
ज्योतिष्यापः मतिंष्िताः । तदतदनमने अविषटितम् , इति 1 

पतानामपामुदसगिना जैर्भत्वादपामननत्वम् } ज्योतिपश्ान्नादत्यम् 1 वृष्टयुदेके 

दिदुताभनिदशीनादिहषतपिन सेददशना्च जठस्योतिगोर्योन्यभतिष्ठितल्यम् | अव एव 
प्रप्परात्नत्वम् । 

उपान पिषत्त-- 

स य एतदन्नमन्ने मतिषटितं वेद् भतिंति- 
छरति 1 अर््वाननरादो मवति } महान्भवति 
मजयां पृषभिर््लवर्सेमै । पषान्कीया ॥ 

इति हप्णपजुदीयतैननिरीयारण्यये नवममपागङेऽ- 
एपोऽलुवाकः ॥ ८ ॥ 
अय नवमोऽनुवाकः । 

अन्नँ वृह रवत 1 तद््तम् , इति 1 

पूर्वतन मोजनक प्ाप्तम्नमपतम्यतववुदधया न परिहरणीयमित्युक्तम् । हृह् लति. 
भिभ्पो दातुं नहुतेपादनमुच्यते । 

पनरप्यन्पदुपास्यं दर्यति-- 

एथिवी बा अन्न॑म् । आदरशऽ्ादः । पृपिन्या- 
मकारः मतिष्ितः । आकागे पृथिवी भर्वि- 

षिवा । तदतदनमने तिष्ठत् , इति । 
अघूपतादुपारिाच वतमान्याऽऽकाशस्य मध्येऽवत्यानातिव्या अनत्वमाकादा्य 

भाजावत्वम् | युगदृ्टयोपरिादाकाशस्योपलमपे्तयोषारतेयमावः } परिबाधा स्वाकाश आधारः ! तयोः पररानत्वं विन्दनीयय् ! 
< 
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उपाप्रनं निषत्ते 

स॒ य एतदनु भत्रिष्ठितं वेद म्रतिति- 

ठति 1 अन्नवानन्नादो म॑वति । मदान्मंबति 
जयां पटुमिंद्यवचेतेनं । महान्कीखो ॥ 

इति दृष्णयजुयैदीयौततिरीयारण्यके नयमभपाग्फे 
नयपोञ्नुवाकः ॥ ९ ॥ ५ 

अथ दशमोऽनुवाकः । 

न् कचन यत्तौ परलयाचकतीत । तद्त् + इति 1 =: 

निवातां सवगृहे समागतं कमपि न निवारयेत् । † 
यथो्नतनिवीहकमुपायं परसद्धाद्विषत्ते-- 

तस्मरा्यया कया च विधया वदन यात् › इति 1 9 

यस्मादुम्पागताय निवाते दत्ते सव्यत्नमपि दतिग्यमन्यधा प्रलवायघ्रवणात् । 

५एतद्ुङ्के पुरुपस्यारपमेषपतो यस्यानश्नन्वत्ति चा्मणो गृहे, { काठ वटौ° १ ] 
इयदातरेरिकामुव्मिकरत्सफवर्भनपाप्नायते । तस्मादत्र दातु याननाध्यापनप्र- 

तिप्रहाणां मध्ये येमे केनापि प्रकोरणानपृदि सेपादेयेत् । 

अत्र दि्टाचारं द्ीयति-- 

अराध्यस्मा अननपित्याच॒षते) इति । 

यो गृहे समागच्छति तस्मा आमतायान्नमरापि सेपत्तमित्येवानवन्तो विद्रधि 

आचक्षते, न वु परिहरन्ति 1 

" सहु्न्पादने फटादिश्याय दानविकञेये फटविशेषं दधीयनि-- 

पत्र पुलते।ऽ्न< राद्धम् 1 एखोऽस्मा अव्र राध्यते 1 

पदर मध्यतेऽन्नर राद्धम् । परध्यतोऽस्मा अन्न 
राध्यते । एतद्रा अन्ततऽन्न« राद्ध 1 अन्ततोऽस्मा 
अनर दृष्यते ( १) । य एवं धेद +, शति 

; यदन्ते सपादरितत्येतदेवानरं मुखतो राद्धं मदति । मृष्ये दद तीर्ेत्रविशेये 
यु्यदाटे सेन्दमावस्यादिर्पे पृस्यायाम्यागताय वेदशातरतदध्ययनानुषठानप्राय 
मुख्पय। वत्या शरद्धाप्रणिपात्रसत्कारादिक्षया परस्येन दात्रा प्ाचतिकेन दसमित्यभः। 



[अपण्समनु०१] - कृण्णयहदीयं तैततिसीयारप्यकपू । , 2; 
एतत्तास्धिकदानं भगवतोदाहतम्-- 

प्दुत्त्यमिति यदानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे कषे च पापे च तदनं साच्तिकं स्मृतम्" इति ॥ 

„ यः पपरनेषे एचि दानपक्ररं वेद विदिताभ्नुतित्रि ! भै नममान्ते 
र्यक्ेवातं ष्यते । मध्यतोऽन्तत इति वाव्यददयं रानपततामसतदानपरयेन 
व्या्येयम् । 

तव भगवता दितम् 
1 “यह प्रत्युपकारार्थं फलमुदिहय वा पुनः 1 

दीयते च परिरिषटं तद्रजप्तमुदाह्तम् ॥ 
उदैशषकञे यदान॑मपातेम्यश्च दीयते । 
अप्तत्छरृतमवन्ञातं तत्तामपतप्रुदाटतप" इति ॥ - 

फरवाकंयमपि तद्ुप्रिण ग्यास्मेयम् 1 उपाप्तनाङ्गमूतवतप्क्नेन दानिलुपतरी 
फ़लबिशेषोऽभिरितः । 

क्षेम ईति वाचि । योगम इति मौणापानयोः । 

{ति हस्तयोः! गतिरिति दयोः । विषु 
क्तिरिति पायौ । इति माहु! सपाः । 

सयोपप्तनान्येव कानिचिद्धिपतते--केम इतीत्पादिना । बद्वागिच्धियरूपं भती. 
कमक्षि तलिन््दा क्षेमस्येणव्ह्ितमिव्युप्तोत । क्षेपो रत्तगम् । मागापनपो- 

रुच्छापतनिश्वाप्तयोः प्रतीकोः कमाद्रोगर्पेण क्ेपरुपेण च व्रसमावरिपतम् 1 अप्रा- 

सस्य धनदः प्रा्िषोगः । तस्य परिरक्षणं तेमः । कर्मशब्देन रोमयुद्धादिन्यापर 
विवक्षिवाः ) बाणस्य दस्तयोरहोमादिभ्यापारः ? स्रिय्य हस्तपेधुद्धादिष्यापारः 1 
अन्धध्रापि यपायोरगे द्रटम्यम् । ईदशकगैस्तेग रस्तयोः प्रतीकयोर््र्नावस्थितम् | 
गमनस्मेण पादयोरवस्ितम् । मडविपरोचनल्पेण पायुद्रारेऽवितम् । इयेषपुक्ताः 
पेम इति वायची्यादिका विमुक्तिरिति पायाविलन्ता मातुपीभैनुप्यदेहावपेषु 
संपादितः समाज्ञा उपानः] सम्यग समन्तत्नि्चपानाः त्रिया; प्माज्ञाः । वहु- 
वचननिरदशदिकेका एथगुपस्तनेलवमन्ये ! 

अथ दवीः । तृषिरिति रृष्टौ 1 वरमिति विद्वि 
(२) यञ्च ईति पृथुप । ज्योतिरिति न्तरेषु 1 

0 

१, धृविर दा २ घ. "सिका" । 



=, शप्र्ायणायार्ैविरनितमप्वपतमेतम्-- (पार द्मु० ९] 

मनातिरफ़तमानन्द इतयुपस्ये । समियक । 

उपृ्िनान्तराणि विधत्ते--अथ दैवीरित्यादिना 1 अय॒ मलुप्यावयवगतप्ोपा- 
सिकयनानन्वरं दैषदवशवरीरणता उपाप्तनाः कथ्यन्ते । दृष्यभिमानिदेवतायां तृनि. 
स्सेणावष्थितं बरह्म । विद्द्भिमानिदेवतायां घलख्पेणावस्ितम् । पलुदेवतासु यशो- 
सुमेणावस्थितम् 1 नक्त्रदेवतापु ज्योतीष्मेणावसितम् ! मजातिः पुत्रोत्पादनम् } 
अगतं योपित्ता परह कीडा । आनन्दो गुयेन्दियनन्य; प्ररकीयावयवपतयोगरूमो 
स्याप्रारः । अनेन स्पच्रयेणोपस्थामिपानिदिदतायापवस्ितम् । च्रयस्य॒गुषेन्धिय" 
विपयत्वं कौपीतकिन आपनन्ति--"र्तयोपस्थं पमारद्ोपस्येनाऽऽनन्द रातिं प्रनातिं 

चाऽऽपोति'” इति । सूतमौतिकसूसं यज्नगदस्ि तेन सर्वैण स्पेणाऽऽकाशाभिमा- 
निदेतायां ब्र्मावस्ितम् । एतेषु क्षेम इति वाधीवयादिपुपाप्तनेषु यपोपाप्रनं फं द्र 
ज्यम्. ५ त यथा ययोपापतते तदैव मवति *» इति श्तेः 1 

तत्मतिप्ितयुपासीव । प्रतिष्ठवान्मुवति । तन्मह 
हतयुपासीत । महान्भवति 1 तन्मन इत्युपासीत । 
मानैवान्भुवति ८ ३ )1 तन्नम इत्युपासीत । नम्प. 
नेऽ कामाः | द्रपसयुपासीत। व्रघय॑वान्मपति 
तद्क्मणः परिमर दृ्युपासीत । पचेणं भ्रियन्ते 

द्वियन्तैः सपत्नाः। प्रि पेऽग्रियां भरातर्याः, इि॥ 

एतच्लू्यथमेवापिप्रत्य॒ कानिनित्फटप्हितान्युपसनान्युदाहग्ति-तत्मतिप्ेतीः 

त्यादिना। तद्र प्रतिष्ठा पियितिहेत्रितदिपासीनेऽशनाच्छद्नादिर्जधनप्ितिहैहुम।- 
न्मबेवि ! महे महत्वुणोरेवम् । महान्धकादिभिः सप्र्धः 1 मनो मनतशक्ुरे 
तेर | मानवान्मननश्षक्तिमान् । नमो नमनं नमनेन वह्लीकरणेनोपेतम् । अस्परा 

उपाप्तकाय कापा न्यन्ते खाधीना मवन्ति ! तर्य वेदः । ब्रह्मवान्ापीमवेदः 1 
बरह्मणो वाद्मगस्य परिमरः परो वर्तमानस्य द्यस्य मृच्युह्मः । पने पर्येत्य 
पाकस्य प्रित करमाना दपं कुर्वन: शत्रवो भरियन्ते 1 एते देषमहुनतोऽन्यपरिया 
श्राटृ्यालथाविधा अपि श्रवः परितो प्रियन्ते 1 

स यथायं पुर्षे । यश्वासा॑वाद्रिचे । स एकः 

(४।स य पुवंषित् ! अस्मो कासे । एत- 

9. प, ग. ट. "वमाऽ्ऽ्खः। २व. स. र. श्टीदाय + 



[परषा०९अद्० १} छृप्णयरुदेदीयं तेत्तिरीयारण्यकम् । ६८९ 

मन्नमयमात्मानयूर्संक्रम्य । एतं पाणमयमारमा- 
नसुसंकरम्प । एतं मनोमयमारमानसुरप॑संकरम्य 1 

एतं विङ्ञानमयमासमानपुसंकरम्य ! पएतपान- 
न्दमयमात्मानषषसंक्रम्य 1 इमाटीकान्कामान्नी 
कामरूप्वुसं चरम् । एतरसाम गायन्नास्ते । 

यभोक्तोपापतमैरप्मज्न्मनि जन्मान्तरे वा वितैकाप्यं प्राप्य यद्वेदनीयं यत वेद्- 
नले तदयं दकीयति--स य्रत्यादिना। स यश्चायं पुरुप इत्यरभ्यैतमानन्दप- 
यमात्मानषुपस्म्येयन्तप्याथः परवासुवाकेऽभिहितोऽप्यत् नानाविधोपाप्तनप्ताष्यस्य 
चितेकापखूप्य तपतत प्रमपुरुपाेपयैवताविलं दशितं पुनरष्यभिहितः । आनन्दम. 
यकोशे त्रस पुच्छमिलमिहितस्यालण्डेकरपस्याऽऽनन्दप्याऽऽत्मतेन पर्षक्छृतत्वालि- 

यमोदादविचुपं फोशावयदेषु ततः पे च कोशेषु बन्यहेतुपु स्व खात्मत्वप्रमत्य 
तिेदेण परि्यकतस्वादयं भुक्त एष । तथाऽपि जैवल्ययमिति खेक्यैपदिदयते । देहे. 
न्दियारीनां सोकैदैश्यमानत्वात् । अतो लोकदृष्टया नीवनात्खदया मुक्ततवाच्चाप्र 
भीवन्पुक्तः । प च यपेोक्तप्रकारेणाऽऽत्मानपुपसंक्रम्प यावदेटपातमितपुरपवदास्ते | 
फ एवन् । कामान्नी कापरूपी सूत्वा सोकानिमाननुक्रमेण संचरन्कामत इच्छा 
तोऽन्नमततीति । मोज्यामोज्यविमागप्रतिपादकतिधिनिपेधशाल्ञातिवतित्वा्यघ्य कस्यापि 
गहे गे । तथा च श्ूयते--“तार्ववा्भव भेशमाचरन्दरप्रेण'' इति । ५निननेगण्ये 
पयि विचरतां को विषिः को निेषः” इत्युक्तत्वाच्च 1 कामत इच्छातो रूपं वेष 
धारणमस्यास्ीति कामरूपी “ अब्यक्तरिङ्ना अन्यक्ताचाराः ” इति श्चुतः । छम 

खोकाः काक्ोदराखत्यादिमूपरदेशविशेपाल्तेषु कमेण प्तेनरति । न तु कविदूगृहं कृत्वा 
निपतति ^ अनिकरेतवाह्यप्रयत्नः ” इति अतेः । यद्रा--“ बल्ादिष्यावरान्ता पे 
प्राणिनौ मम पूः समृताः ” इलेवमुपदेश्सादरूयागमिदितेन मकारेण सर्वात्मत्वनिश्चये 
ये पूपा पेषु येषु शोकेष्वतुपेनरन्ति वन्स खकोयमित्येव परितुष्यन्ति इत्यरथः । 
पुनरपि रि दुवन्--एततसाम गायतनेतदनन्तर्मेव वक्ष्यमाणं साम॒ भोत्यात्मकं 
मखम् ध ॥ यद्वा त्तमल्वप्रतिपादकं मन्रम् “ सर्धण प्तमस्तेन साम » इति भुतः 

1 समरलतेन प्तमिद्यपि श्रुतं गायन्त्ामेदोत्रमेण मीतं कुर्वञ्शिष्यान्मति खकी- 

यप्तवीरमत्वप्रकटनं गानस्य फलम् । 

शरासन दारु दादु ( ५)। अदपनरमहमनमदमन्म्र् 1 

गा. प, मी्ति। २ घ. "दीय सार्वाम्यग्न" ॥ 



६थ्६् श्रीपत्सायणाचायैविरचितमाप्यसमेतमू-- (पारस्तु ०११ 

अदपन्ादोऽरेहमनादोऽरटपच्ादः। चद९ छोक- 
द्द श्छोकष्दद« -छोकषटत् । अहमसिि 
मथमना करताद्स्य । प्रं देवेभ्यो अमृतस्य 

नारेभायि । योमाददाति सदेव मा३5- 
वाः 1 अदमन्नमनषदन्तमाेत्रि 1 अदं वि 

सुपनमम्य॑भवाद्म् 1 वर ज्योः › इति 1 ~. 

अथ सापरलह्पं॑दर्रयति--दारेदु दहा३वु इत्यादिना । अरोरच्दस्याऽऽः 

धर्यव्ाचकस्यात्न गानार्थं वर्णविकारे प्रति दादुशव्दोौ निप्पयते । गिग्रयधो- 
तेना भिरावृत्तिः । पूवं देहमा्वधिनो मम॒ रुरुशालमपादटव्धज्ञानमभरेण 
प्वीसाकवद्यल्यता प्रतिति यदि तदिदमतयाश्र्यमिलर्थः । अदपनमि. 
त्यादिना प्षवातमफलतानुमवः प्रकटी क्रियते । ययद्नं वीहियवगोधूमादिनिप्पायं 
तत्सर्ममहमेव तसिनतनतने नागल्पमागप्य मिध्पात्वादपिष्ठानमागस्य प्तचिदनन्दरू- 
पष्प वस्तुनो मल्लरूपत्वात् ! एवमन्नद् छछोककरतावपि दव्य । वापण्ष- 
भियगवाश्चादिेतनोऽन्नाद्ः 1 -छोकशब्दः प्थयाची पवाची वा । भन्ाि- 

ङं सैवं करोति ततेपादयतीति श्छोकषदानादिः । यद्वा काग्पादि्न्येषु पदं फरो 
तीति श्छोकशदधिद्धान् । यब्र इत््ातङृत््रमोकृङत्छविदरतग्रहा्थ वाक्येषु वीप्प्रा 1 
तलनाप्येततपवत्मिकष्वेषावदयकम् । सत्य इव विश्यापितवादनेर्याय श्चिरुक्तिः । तस्याश्च 
वरिश्ापतुतवं लोक वेदे च प्रतिद्धय्। “श्रवः ए़पययाम्यहम्" इत्वादिलोकमसिद्धिः। 
५ चरिपत्या दि देवाः » इति चैदिकपरिद्धिः । ऋतस्य ऋतस्य ब्रह्मणः मधपरजाः 
भरथमका्भूतो योऽति दिरण्यगर्मः । हिरण्यगर्भस्पनापिष्ठानत्यात् । देवेभ्य इन्दा. 
दिभ्यः पेवाहमसि ॥। इृद्रादीनामात्मना चतवात् । घा च चवृदारण्पे 
पठ्यते--“ तच्रेयोरूपमस्यछनत क्लं यन्थितानि देवग्रौ क्राभीद्धो कईणः पोरे 

द्धः ? इत्यादिः 1 अमृतस्य मोक्षप्य चक्रनाभिवदाध्रयोऽस्मि । यथा रथचक्रस्य 
नामि्णां नेमेश्वाऽऽश्रयसद्वदरमपि मोतस्याऽऽश्रयः ५“ तरति धरोकमारमवित् 

इवा्मत्तानेद सुकतिशचवणाद् । य चार्यो मामिवेशिधपटमात्मानं ददाति दिष्पेम्य 

उपद्ठिशपि स इछ एवाऽऽवा्थं॑एवमुकग्रकरिण परमातता योधयित्वा शिप्यान- 
वति । अयवा यः पुपानुदारः सत्मात्तमन्तस्यं व्राद्मणाद्िम्यो ददाति स इत्र एवा- 
नस्य दाता पुरुपो व्रा्णादिूपमावा दथमाणप्रकोरेणायनि ॥ “अत्रासराणा मवनिति 

५ ग. "दिप" । २क. ट, 'सपषः 1 ३ द. य. ठ. "त्वमयद्यम्॥ ४ घ. श्नाय्र 1 ५ या, ख, 
ख. श्ाक्षागा। ६ ख. द. "दमस 19. सदपि 7८ ग. शत्र) 



[भपा०्९अतु°१]} कृष्णयञ्यदीयं तैत्तिरीयारण्यकम् 1 * ६८७ 

इत्यादिना कार्यपरम्परामतजन्यामास्नाय--"तस्मादततं ददनवष्यितानि ददाति" इति 
याङ्गिकयापुपमिपदि वक्ष्यते । बोधयितव्य परमातमरूपो दातव्यात्रह्पशयाटमेव- 
स्मरः । अदमन्देवतारूपः प्दानमन्तरेण स्मेवात्ने भक्षयन्तं ठोमयुक्तमति्. 
पणे पुरुपमपनि मक्षयामि । महारौर्वादिनरफपतेन विनाश्यामीत्यर्भः । “ केवलो 
भयत केवङदी " इति श्रुतेः 1 “ मुखते ते स्वपर पापा ये पचन्त्या्षकारणात् > 

इतिस्ूते् । अदं विश्वं एर भुवनं लोकनातमभ्यमवरं अभिभूतवान् । अहवे्चर- 
रूपः सन्भख्यकटि सुहतवानि । सुवःशव्दः खरगस्यपादित्यमुपटक्तयति । नशब्द 

उपमानार्भः । आद्यो यथा भरकाशान्त्नैसेक्षयेण स्वयमेव स्प्रकाशचपर्तथैवाहं 

नश्चरादिनिरेेसः सनेव चैतन्यज्पोतिरसिि । 

अनेन सान्न प्रतिपादितः सर्वात्मत्वानुमवः कस्य फडमित्यकाङ्ग याऽऽह -- 

य एवं वेदं ) इति । 

व्रह्म पुच्छमितिवातयेनोक्तमण्डेकरसमानन्दा्मानं यः पुमानन्नगयादिद्रारेण 
सक्षत्करोति तश्तत्फटम् । यद्यपि प्र य पूवंविदधिति फलभाविद्नपपरमेव निस 
माऽपि शहुपर एव फं नेतरस्यादिटुपः । विदुपश्ववस्यं फं मवलेवेति द्विविषनिय- 
गाथे य एवं वेदेति पुराश्ात् । 

अनुवाकार्थपुपपंहरति-- 

इत्युपनिषत् (६ ) › इति ॥ 

इति ृप्णयर्बदीयतेत्तिरी यारण्यके नवमपरपाठके 
द शमोऽनुबाकः ॥ १० ॥ 

शरश बारणिरितारम्य य पए येदेखन्तेन अन्येन प्रतिपादिता येयं विया 
सेयमितिशब्डैन परामृयते । प्रा चेपनिपच्छव्दवाच्या । तच्छन्दनिैचनं वु पूर्वमेव 
प्रपञ्चितम् । एपोप्रनिपत्तमाप्तिति धाक्यशेपः ॥ 

+ इति नवमप्रपाठके प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥ 

* एतदभरे ग, पृस्तके--^ राध्यते विद्युति भानवान्भवत्ये ग द्ारेवु य एवं मेदेक च ” 
कत्यभिकम् 1 + एतलमपारयस्याऽऽदी --प्रपाटकानुवाक्योरवपल अरणस्य खशिप्पण्या तोऽपि 
स सप्रावसोक्नीयः 1 

~ 

घ. शनन्दमात्मा' १ 



६८८ श्रीपरसायणाचारयदिरीवदभाप्यस्मेतम्ू-- (प ०९अघु° १ 

[भशुस्तसमै यतो विशन्ति दविनिज्ञासस जये- 
देशत भाणो मनों विक्ानं दादश द्रादशाऽऽ* 

नन्दो दकाल न निन्वादकनं न परिषकीता्न 
बह दु्ीकादपकाद्श] न कंपं ॥ 

सुह तावत 1 सह नै| युनक्त । सहं वीं कावादे । 
तेजसि नावधीतमस्तु मा विदिपावद ॥ 

ॐ दान्तिः शान्तिः शन्तिः + 1 
दरिः ॐ। 

इति कृष्णयरवैदीयतेततिरीयारण्यके नवमः प्रपा- 
ठकः समाप्तः ॥ ९॥ 

वेदार्ष्य प्रकाशन तमो हाई निवारयन् ॥ 
पुमथाशुरो देवाद्विवाीर्ममदेधरः ॥ १ ॥ 

इति शीमत्सायणानार्तरएतिते श्रीबुकगताम्रा्यपु्षर्माघववियारण्पपरो्य- 
रसबन्पिवदापैभकाररो कृष्णयहुदीयतत्तिीयारण्यकमप्ये वार्ण्यपरनामपेय- 

परारिलामुपनिपद्वि नदवट्पास्यस्तीयोऽुवाकः ॥ ३ ॥ 

सपातेयं दारुण्यप्रनामपेयवती सांदिसयुपनिपत् । 

कएतविान्मैतग्रन्यतयानि ग. पुरकेऽन्यपा पादः । प या“न्त फो! द 
तन्ति तदनिनज्ञापल त्ोदशातं णो मो ्िहानं तद्य तं चप दद॑ 
द्ादकाऽऽनम्द इति सैषा दशने न निन्ा्माणः शशेन पर्नपताऽभो 

स्येति नहु शुत एएषि्यामाकाश पुकदौकादृश् ” इति । व 

* एतरपे ग. पुस्तके-“मुरितुरतिथन् । च नो पित्रः सवीदधकादम् । ॐ शान्तिः 
6 द्पदम् । ॐ शन्तिः 



कृष्णयुदीयं तेत्तिरीयारण्यकम् । 

भजय द्रामः प्रपारकः । 

अथ नारायणोपनिपत् । 
(तत्र भपमोऽनुवाङः 1) 

दरि, ॐ। 
सह नाववहु । सह नैं भुनह्ठं । सह षीं करवावहै । 

तेजसि नावधीतमस्तु मा विदिषादहं ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः दान्तिः ॥ 

शपि शान्तिः 1 

याशयाः प्ुमनपः सवीर्ानामुपकरमे । 
यं नत्वा छतरयाः स्युल्तं नमामि गजाननम् ॥ १ ॥ 

यस्य निः वेदा यो बेदेम्योऽखिटं नगत् । 
निमे तमहं वने षिवातीरपमहेश्वरम् ॥ २ ॥ 
वास्प्युपनिपयुक्ता बक्षविद्या पाना । 
या्ततियां षिरृहपायां सपरोपोऽभिधीयते ॥ ३ ॥ 

यया बरदद्रणयकते सप्तमा्टमाभ्यायो सिढकाण्डतेनाऽऽचा्थैरदानौ, तथेयं 
नारायणीयार्या याश्तिक्युपनिपदपि खिल काण्डरूपा तछठतणोपतत्वात् । कूमोपात्तन- 

्घ्रकषण्डेपु त्रिष्वपि येददरक्तव्यमवकषिठं तस्य ॒सरैस्यामिधनिन प्रकीशर्सत्वं तिट- 
चमू । बृहदारण्यके सरमाध्याये--^ पूर्णमदः पूर्णमिदम् ” इत्यादिना त्रसप््वम- 
मिहितम् 1 “ॐ खं व्रह्म" इत्यारिभिरषटमाध्यायेगौश्च श्यो ह ये च्येषठं चत्रे्च 
येद इत्यादिमिरवोकधनानाविषान्युपापतनान्यमिहितानि 1 “व यः कामयेत श्रहत््राप्रु- 
याम्, इदयादिना मन्थाख्यं क्माभिदितम् । दया पुत्रविशेपादिकागनायुक्ताग्रं त्कमी- 

प्यिहितानि । एवमघ्राप्यम्भस्य पार इयादिना बदयतत्वममिदित्म् । “आदित्यो 

# भयमेव द्राणः यपाठक उपनिषतपयक्न्तभेतनाएयणोपगिषदितिनामयेयदान् ॥ दमगरेव 
यारिष्युपमिपारिपलकाण्दस्पेति भाष्यङ़ता स्पटङ्तम् | 

¶ द, सनातना १ २श. "धीवा व्यास्या। ३ख. क्ष. च. यद्र भव. म. च. श्यस्य 
प्ति । ५प. "तैः सये! ६ श. ग. महान्ध्राप्रु ३७ स. तत्ुश्र। < व. नातुतं) 

ण 



६९० श्रीमत्सायणाचार्यविरवित्तमाप्यसमरेतम्-- (प° १०अद्* १1 

धा एप् एतन्ण्डटम्' इलयादिनोपा्नममिरहितम् । ““ मूरत्मन्नये रग
 खहा” 

इद्यादिना कमीण्यमिदितानि । त कणां बाहुट्पाद्यहिकील्युच्यत । तदीयपा- 

उकप्रदाय उपक्मे ब्तत्याभिधानादुपपेहरि च वचज्ञानक्ाधनानां सल्यदीनां प्न्य 

सान्तानाममिषानाहूपनिपदित्मुच्यते } तदीयपाउतप्रदायस्त् देशचिरोपेपु बहुविध उप- 

ठभ्यते 1 तत्र यद्यपि शञाखामेदः कारणे तथाऽपि स्वरी चद्माखाध्याप्प्तत्तदेश- 

निवातिभिः कििगाहतत्व्सोऽपि पठ उपदि एव । त्न द्रविडानां चतुःपनु 

वाकपाठः । आन्धराणामक्षत्यनुवाकपाटः । कणाटकेषु केपाविचतुःपप्तिपाः । 

अपरेषां नवा्ौतिषाठः । तत्र वयं पाठन्तरानि सपापमवं सूचर्न्श्चतुःपषटिगाठं 

प्राघन्येन व्यारूयाप्यापः | तत्र प्रथमानुवाकस्याऽऽदौ काश्चिदचो ब्रह्मत प्रतिपाद” 

चिति । तषु प्रथपामृचमाह -- 

"अम्भ॑स्य पारे श्वनस्य मध्ये नाक॑स्य पष्ठ महतो मयान् 

केण ज्योदीधपि समलुभवि्ठः मरनावैतिथरति गभ अन्तः, दति । 

अम्प्रस्य बूविचमुद्रमध्यविनच्स्य पारे प्ररि यो महन्यौगे रोकाोकप- 

पृतादिप्ततोऽपि सदीयानहत्तरेऽयं प्रश्रः 1 भुवनस्य एथिव्यादिरोकप्य मध्ये 

सो महानेवीदिसततोऽपि महत्तरः । नाकस्य पृषे सर्गस्योपरि यो गहान्नहाोकादि* 

सतोऽपि मदपरः। तरथा न च्छन्दोगा आमनन्ति--“ज्पायानटधिव्या ज्यावानन्तरि- 

साज्प्यायान्दिवो ज्यागनिभ्यो ठेकेम्थः इति । "त प्वापलत्त उपरिष्टात्स परात्स 

पुरता दक्षिणतः स॒ उत्तरतः प एवेद ९ एकम् इति च । प॒ पेश्वरः शुक्रेण भाप 

केन जोवभेदनपरूपेण ज्योतीपि (िभैखपवेन भाककान्यन्तःकरणानि सम्पगनुपरविष्टः । 

“त्वद्च सेवानुप्रापरिशत्” इति दृतेः । गभे वरसण्डल्मेऽन्त्मधये मनापतिरूमौ 

भूत्वा चरति यौति 1 विराहूमायणिका आमनन्ि-- “अधि नकषपी बनद्रपौ 

वशः शरो पणिदूर्त वेदाः । वायुः पराणो द्दयं विश्य प्यं एरयिवी" इत्यादि 1 

स्नः प्रकाशगुक्तो श्रुटोकः । ह्रव्धापी परमेश्वरो षस्तृतस्तयाव्रिध एव सन्मायाव- 

्ादिदेषु जीयस्तेण बरदमण्डे च विरद्ेणावस्ित इत्यः 1 

~ द्वितीयामृचमाद-- 

यिनिद ५ सं च वि चैति सर्व यसिन्देवा अमि बिष निषेदुः 

वदेव भूतं टु भव्य॑मा इदं सदु प्रमे व्पोमन् › इति 1 

कग.च.द्व, ्ति।उ-1 रक. च. "भेदाःबा'! दख. व्यकररां । ४ग.च. च 

ग्व्ताऽ्यीनिपाः। भचर 1 चथाभुः। ६. "था नदो" 1 ७. वागृ्ता्च1 ८व 

शता ६ 



(रषा०१०अन्० १] दृष्णयलदेदीयं तैचिरीयारण्यकय् । ६९१ 

इदे सथ जगद्यसन्नव्याकते मूलकारणे समेति च व्येति च । पृटके प्मू- 
सनै सस्सेमतमपि मवति । शं वेति परे मुलमपि प्राप्नोतीति व्यास्येयम् । व्यघ्ययेन 

म सेगतमिति दव्यम् । पारा विलीनं सद्िगतमपि भवति । अध्यपिका हिर- 
ण्यमर्पविरारदयोऽद्ीनदादयश्च विषे पव देदा वस्मि्वयक्ते मूलकारणे निपेहुमि- 
तरामाभ्निलयास्िताः 1 तदेव वृषटिपेदारयोरवानां चाऽऽधारभूतमन्पाङृतमेव । भूत- 
मतीत नगत्.। भग्पं मविप्यजगत्, इदं वभैमानमपि नयत् , तदु तदेवान्यतम् । 

आ इत्याशचये 1 आदादिति प्रतिद्धिवी त्याः । तत्तादकानध्या्तक्षरे किना 

पारदे परम उच्छृ व्योमन्नाकाशवदमू्ते परमात्मनि वतत इति शेषः । 

तृतीयामृचपरह-- 

येनांऽऽदरतै सं च दिर मदीं च् येनांऽऽदियस्तप॑ति तेज॑सा श्वाज॑पता च । 
यमन्तः संमुद्र कवयो वय॑न्ति ््तदुक्षरं परमे भजा) इति 1 

वाजसनेयिनो मत्रे प्रमालन्योभ्रितं यदन्याकरार्ममिबीयते--- "तिन 
खल्वक्षरे गाग्ौकाश ओतश्च प्रोश्च इति, ततस्यपृच्यनिहितम् } अघ्यं तु तेनाम्या- 
कृतेन पहितं जगत्कारणं ेतन्यमभिधोयते । येन पिदरूमेण कारणेन समम्हरिलरोषो 
दिर षृलोको टं महीखोक इत्येततपर्वमातं व्थापतम् । चक्।राम्पां तत्तलेकवा- 

पषिने देहाः प्पुचोयन्ते । तेऽपि कारणेन भ्यात्ताः । अत प्व्ेत्ताः स्वऽपरि दूष 
तया भासन्ते । येन पसेश्वरेणानृगृरीत आदित्यस्तेजसा स्वकोयमरण्टान्तैत- 
मासमररूपेण श्नाजसा च प्रपारितरदिमष्पया दूप््या च तपति स्रेमिदं जगद् 
मिक प्रकशितं च करोति । कवयलत्वदिदो य॑ परमात्मानं सष्न्त सपुदरोपल- 
क्षितस्य छृर्नस्य जगतो मध्ये तन्तूनिय वयन्ति यथा पटश्ठरूमे तन्तवोऽनुगतास्तया 

जगति नघत्तमतुगतं पदयन्ति 1 तेच चरह्मतत्तपक्षरे विनाशरतिते परम उत्छृटे 
तिनखकर्पेऽवस्पाय प्रजा उत्यादयतीति शेपः। स्वस्पेऽव्यानं छन्दोगा; प्रश्नोत्त- 

राम्यामामनन्ति--“ भगवः कललिन्प्रति9ित इति स्वे महिचि"' इति । आधागन्तदस- 
हिमेव खलसित्नयस्थानम् । यदक्षर इति पदेऽपि तच्छन्दाथतेमैव स्थास्येयम् । 

# यद्र दति ख. च. घ. पुस्तकपाठः 1 + ख. युत्त तदक्षर इति पाठः । 

१ग.च.बागतभिः। २. आव्यते भुः ४३ ख, "दपि 1 ४ ग वी । 

तश्यान्तगतं तीष । ५ स. “यास्ते यत्तद्" ॥ ६ द. "सधीः 1 ७ ग. “हितपर् । तेन कारणेन व्थाप्ना 

अत् । < ग "ण्या भा" । च ङ "द्दृद्स्या। भा 4 ९ग स्वटरण ॥ १०२, च्टब्दोऽ 

यखिन च्याः । ११ ग. व्यास्येवः ४ 



६९य् श्रीमस्सापणाचार्मिरविवभाप्यसमेतम्र् - [घपा० १ ०अबु ०१] 

चतुधीमृचमाह-- 
यतः सूता जगतः भूहीं तोयेन जाबान््पचसर्म मूर्याम् । 
यदोष॑ीभिः वुरषान्प्थ विवेश भूतानि चराचराणि, इति } 

पूमिन्ने नगत्कारणमन्याङ्तोपदिते यदतन्यमुक्तं तस्यात्र जमुपावानत्वं मपय] 
^्रत्मन अकाशः पेभूतः" इत्यारम्य “अन्नसपुपः” इलन्तेन म्रन्धेन पूर्वममिहिता 

प्रगतः भरसूती भूति; पृषटिस््यतिर्यत्मादग्याकतेपदितचचितन्यातरसूता प्रृत्ता, 
तद्ैतन्यं कापणरूतं तोयेन जघ्येपटकितेन सृतपशचकरेन जीबान्मतुप्यगवादीसीवदेहा- 
न्वधैचप्तयं भूम्यां जगेलां विशपेगोत्त(णा्)नत् । ध्यतरमेति पदेऽपि तयैव 
व्या्येयम् । हा यसैतन्यल्यं सायातिकिटं कारणमोपधीभिनीदियवादिभिदपल- 
क्ितमनं सूत्वा मनुप्यानपश्ु्च चदृपटसितस्यावश्द्मश्चररणि पवीण्यपरि परविवेश 

वृक्षादिषु स्थादपु ृष्टिजटरूपेण प्रवेशः । तेन वैन्येन सर्व अर्गत्कवल्तिमिति शेष. । 
पपीपूचमाह-- 

अत॑ः परं नान्यदणीयप्त९ दि परात्परं यममर्हतो भानत । 
यदकमव्यक्तमनेन्तरपै विध पराणे ' तपसः परस्ताद्, इषि 1 

ू्ववाक्धोकतेन जगत्कारणल्।करिणोषठतिपतं एद वस्त्र निरूप्यते । यृटूयस्तु 
यराटुल्छृष्ादिरण्यगमैदेरपि परमयन्तगृ्छषटम् । यच्च महत आकश्चदभैहन्तं 
महत् 1 यद्प्येकं सनातीयत्रिनविीर्वलमत्रमेदरहितम् । अवच्यक्तमिन्द्ियागम्यम् । 

अनन्तरं देषाकाटवस्तुपरिच्छेवेशृन्यम् 1 विश्वं जगदात्मकम् । पुरणमनाप्रिपि- 
खम् । त्प्रसः प्रस्तादन्तानात्एयसकते | अतो वस्तुनोऽन्यदरस्वणीयस्रमचन्तदु" 

क्षयं परमुरफं सलि । 
विधविरोषणेन शेदवनगदालङ्लमुकतं चधताीन्यानृग्या भपशचपति- 

तदेव तुं सलयमांहुस्तदेव वघ परमं कवीनाम् । इषटपतं 
वहुधा जाते जाय॑मानं विष्वं विभति युरैनस्य् नाभिः ॥ 
तदवायिस्तदरायस्वरपर्यस्वदु चन्द्रमाः 1 

तेदेव शमं द्य ददीषः स भनाप॑तिः, दृति । 
१ स, धुत्पादनत्वं च भ्र ए य. च. दुतपादन च प्र" । २ ग. भूतिः ॥ असति मृति" ॥ 

३. ग. च. “व्यरषः {च घ, घ्र. त्याम् {ध्यः ; ५ ख ग, व्यरवः1 ६ ख. शालिः । 
ग. "परिदा 1 ५ च. "व्वत्कररणोः 8 <ग.च ष्ठ यर) रग. "द्रम् ) १ ख,ग्ध 
खै" ११९ स. यस्व सवैः । १२. च भर्व जः १३य्, देष पठा) 9४ ल. "सीभ्या 
म्र { १५ त. 'दापत्ताप्रजाः । 



प्रपा १०अब्०१]॒कृष्णवजुैदायं तेचिरीयारण्यकप्् । ६९३. 

मनर ययावह्ुनिन्तनषटतम्, । वाचा तदुच्वसणं सलपर । एतदुमयमपि सदेवा. 

विष्ठनस्यं जैव । कवीना वेदशाद्धपारं गतानां परममृच्छ्ं अरमाणतवेनाऽऽदरणीयं 
यद्र्म वेदस्य वतु तदपि खापिषठानभूतपरतरह्मा्मकमेव । शठं दरपूर्णमापरादि 
शते क्म । पूं वापोक्सादि स्त कर्म । तदुभयमपि वदेव ब्रह्न | तथा वहुधा 
जातं पूर्वकरपततूर्वकस्दिस्पेण भहुमकारमुतत्रमिदानीमपि तया जायमाने विषं 
सर नमूुवनस्य सपिश्गनावत्र्वप्य चोकस्याऽऽ्वारमूतः परमात्मा विभति | 

अत आधेयं ैमधि्रनस्पमेव । अभनियायुपूरवचन्द्रमपतोऽपि तदेव । तथा प्रं 
दीप्यमानं नह्द्रदिकमफतं देवैः सेव्यं पोयुपमेतदुमयमपि तदेवाथिष्ठानख्पमेव 
यद्र हिरण्यगमैरूपं तदपि तद्धिष्ठानात्मकमेव । या आपो नोपटक्षितानि पश्च 
भृतानि यश्च परजापृतििराङ्पलवुमयमेप्यमिषठामरूपेव । यद्जगदरषिदचादण्ा नाना 
विधं प्रतो तपे पयादधाऽलण्डेकरतं ब्रहैव । अत एवं रषिद्यममिपरि्य 

प्ाजप्तनेपिन आपनेन्ति--“यत् हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पयति" इृत्यविथा- 
दृष्टि ८य्र त्वय सरवमासैवाभूततेन कं पयेत्" इतन विद्यादिः 1 । 

नेतु--- प्रकृतिः पुरुषश्चैव नियौ कदश्व पतेम इति विप्णुएराभे कष्य 
नियवि।मिषानादरवियादटयाऽपरि बहम्पर््वं नासतीत्याशङ्कय पुराणस्यात्रियादषिषि- 
पयत्वममिपेय विादष्टया काय ब्रहत्वविवक्षया ्रलणः सकाशचादुत्पत्तिमटमीनव- 
मीम्पा दीपति-- 

संद निपेपा जिर विदुः पृरपादयिं । 
कट सुदतीः काष्ठादोरातराशरं सर्यृशः ॥ 
अपृषासा मासं रतः संचरसर भकरपताम् । 

स आपः मदय रमे इमे अन्तमो सुवः, एति । 

निमिनीम मनकष्य पूरन आधयो भिभिरेशवर् आप्ीदितप्पनिपदि ते ) देवषरप्र- 
परदरयिष्व्िप््मपेपु प वति ते निमिषः, त ए निमेषा इत्पृच्यन्ते । पक्षपात 
पगता दूय कादर इत्यषः ? ते सर्वेपि दियुतः लर्येकाशश्नदुरूपा- 
त्वरिपृणौत्मतेशवरदधिजङ्गिर आधित्येनोयन्नाः । निमेपे्योऽप्यधिकाः काड्वि- 
शेपः काष्ठः । ताम्पोऽप्यपिक।: कौ; । ततोऽप्यपिका पुतः । तेम्पोऽप्ययिकरा 
मक्तिराज्ाः \ 

ख. ग. च पूर्तत कस्न्तानिक पाठः 1 

३ ग. ममि") रग. तम दरति) ३. "पे ९1 षत. म. पूतम ५ म. लः) 

साभ्यरोऽभि" ई 



६९४ श्रीपत्सायणाधार्यविरवितमाप्यपमेतमू- प्प ० १०अ् ०१] 

तथा च पूप्न्यकारैर्छम्-- 
«अषटादृ् निमेषास्ु काष्ठा रवि्चत्ु ताः कटा 1 

तास्तु भरदात्तणष्ते च मृदू दादशाघ्तियाम् ॥ 
तेत त्िशादहेरात्रः पक्षस्ते दृश पश्च च" इति। 

चकारावपुक्तपरमुययार्थौ । त्रैव सर्वत इत्यनेन स्पष्टौ क्रियते 1 ठवयुटधाद्विका 
स्वे काटगिदेपाः सपुतनना इत्यरथः 1 

ल्वघ्रुटयोः खर्प एवौ वार्विरुम्- 

“नचिनीपव्रसंरयां पृष्ूच्याऽभिमेदने 1 
दले देतु यः काठः प कालो टषवाचकः ॥ 
खवैलुटिः सात्रिशद्धिः" इति । 

अर्धमासाः शुखद्ष्णपकषरूपाः 1 मासा्चैजैशाखायाः । क्वो वपतन 
प्पर्याः । ते सं्ैऽपि प्रेशरादपिभत्तिरे 1 तथा संबरसर प्रभवविमवरादिर्यः 
कपतं प्रेशपदुतयत्नः । अत एव खप्रयोजनप्तमो भवति | कस्पन्तामिति कुव 
चनपठे पवैऽपि काटविशेषाः स्वधप्रयोननप्तमर्था इति योज्यम् । स परेशरः सनि. 

पिते कादयिततेवेणोपहितः संलन्तकाटीचिदेनाऽऽप; मदु जलोपशक्षितां एथिवीं 
वान् । प्रामिनामेतिते भोग्रनातं एषिव्यां ंपादितवानित्यमः । तैवान्तरिक्ष- 
भेक स्यानमपो अपि च सुवः स्वरगोऽपरं स्यानपिमे उभे स्थने अटुये । तयोरपि 
स्पानयोोग्ववस्तूनि संपादितवानिव्यर्थः । 

नतु काठ्टेकादि्वकारणस्य स्प्राुगतत्वत्कुनः प्रागिमिरपौ न गृष्यत 
इत्याद्य तप्य परमात्मन ऊ्वेवायाङ्ारविशेषामागाद्रूपायमावा्ेति मण्दवमेन 

द्शयति-- 
मैने न तिर्य न मध्ये परिजग्रभव् } 
न तस्यैगे कथन तस्यं नापर पदशः ॥ 

न संच तिष्टति रूपमस्य न दुपा पश्यति कथनेनमू । 
दा मनीषा पनेसाऽपिकगप्तो य ने विदरपतास्ते भ॑वन्ति, दति 

कशिदेपि पृष पनँ परमालानं लम्पवद््वुकारमुपरिस्वितशौदरागतनियैया- 

कारं वा गृहानपिदरेवदततवत्कचिन्मध्येऽवस्यते षा न परिजग्रभत् । भरव परिगू- 
हाति 1 उध्वोच्याकाराणां तस्िन्नमावात् 1 दिव तस्य परमात्मनः कश्चन ऽपि 

१ न. स. (सृच्यमितरेधन 1 २ ग. व्वरुपः प्यः । मा" १ ३ ग. धायीः" 



[्िष० १०अद् ०६] दृप्णयरदीयं तेत्तिरीयारण्यकम् ! ६९५ 

पृरूपौ नेशे कष्टे मम ग्रदणतीकयीयमोदसूपो सेति मिषन्तं न समरधः। अत एव पस्य 
परमात्मनो महदयद इति नाम पेपत्म्. । अलन्धलनस्रतवेन तदीधयशमोऽम्यधि- 
कत्वात् ! किंचास्प परमत्मनो रपं नोल्पीतादिक संदृशे प्राणिनां दिक्पिये न 

तिष्ठति । “भरान्दमसवरामर्पम् इत्यादि्तेः । अतः कश्चन कुशोऽपि पुमानलन्तप. 
नः चकुमैनं न पश्यति । कयं तरि गुरशाच्ोपैयुक्तो गृहातीति चेद् । 

उच्यते 1 हृदा द्दयपुण्डरोकमध्यवर्तिना मनींपां मौतिकवस्तुगो चराणि मनां इति 
मनीदूलाविषेन पनस्राऽन्तःकरणेनाभिङग्ठः पवते निथितो मवति । योगयुक्तं हि 

मनो ठकिकैमनोवृत्तीर्नियमयति । तेन चान्तर्तिम(ी)कात्रेण मन्ता परमात्ाऽनुः 
भवितुं श्यते 1 “ददपते लम्रयया बुद्धया सूष््मया पषमदिमिः" इति शते; । ये 
परुषा एनै परमात्मानमेकमेण मनप्ता विदुः प्तलात्कुवन्ति, ते पुरुपा अमता मरण- 
रिता भवन्ति । देहात््ाणानामुत्फानित्मरणं तच तच्वविदां नाकि । प्नं त्य प्राणा 
उत्कामन्त्य्रेव पर्णपटीयने" इति युते; 

उक्तादाव्याय प्रदेशान्तएपटितान्म्ननुदराहरति-- 

अव्यः संभूतो हिरण्यगर्भ श्यै, इति । 

"अदूम्यः पूतः एयित्यै रताय" इत्यमलुवाकशवाुहेतीयययनमष्प्रकरणे पतमा- 
स्तः | तस्यातुवाकस्य भदरसेनाथपव्भ्यः संभूत इति भतीकपरिदं पठितम् | तसिः 
परुयाके “तवं विद्वानमृत इह मयति,” इति परमातमतत्त्वविदो मरणरारित्थमुक्तम् । 

द्िरिण्या्मैः समवेत" ईलाचा जएादृचः संदितोयाधरुरयकाण्डे भयममरपायके 
समाप्नाताः । ता अपि वेदवितन्यस्य परमात्मन उपरकषकतेन दिरण्पगमीधमिषामा- 

दव्रापयुक्ताः | 

यथा हिरण्पगभोद्यः परपासरोपरकषकाखयः परमात्मना सृष्टं दिगादिकं ओीद्वि- 
राप परमास्मानपुपखतयतीति मन्द्रयेन दश्ेयति-- 

एष दि देषः भदिशोऽदु सर्वाः धूे। हि नातः घ उ गभं अन्तः । 
सं पिजाय॑मानः स लनिप्यमांणः मल्यचछलांस्ति्ठति बिभतेंगुलः ॥ 
विन्वत्ञ्रुद विश्वतो विन्वतेदिस्ते उत विश्वतस्पात् । 

से बाहुभ्यां नमंति सं पृरत्रेयौमोएूथिवी जनयन्देव एक॑ः, इति । 

१स.च. द्र भ्यत्यय'1 २ द. देरोष्ट। १. स. "या सीङिक"॥ * प, मनि । 

८ ख. "िकवरिषयानिग्रततं शति ! ६ त. च्वनीयः } ५ म. “छितित्वन्म' । ८ घ. छ. सरश ॥ 
९२. च. प, "तायो चरु } १० ग. शद्धिरष्वनूत" । 
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एप वि्दभितुभूवमाने देवः खकः परमारना भरदिदाः प्रकृणाः प्राच्यधा 

दश्च अनिय्याद्यौ विदिशश्च स्व अयुपरविरयावच्ितः । प्रवेश्य श्रुखन्तरप्भनि 
दरो दिङन्दः तया पूर्यो जातो दिरण्यगर्मषठल्पतवेनायमेव प्रयमपुतपत्रः 1 दिश 
नदेन “हिरण्यगमः परपवत" इति मत्रप्रसिद्धिः सूच्यते। घ उ प्र एव परोशवसे गर्भे 
अन्तर्दलाण्डट्प्य गत्य मध्ये दति 1 सं एव परिजायमानो देवति्धमादिल्येे- 
दां जापते । इतः परमपि जनिष्यमाणः स एव । प्र च प्रत्य) अममादिको- 
शम्य आन्तरः । युखा देदेन्दियाध्यक्षतेन मुख्यः । विश्वतः प्तयैतो पलानि रूपा 
पठन्धद्धारागि चक्षुरादीनि यष्या्तौ विशवतोपुखः । तदशोऽयं नगदथिष्ठानक्ेन 
तिष्ठति । प्र च ब्रहमण्डङ्पं देहं धृत्वा प्रषपराणिदिरेखर्पतात्तदीयैः प्क्ष 
दिभिर्क्त इति विश्वतश्चकृरित्यादिषरैरमिधीयते \ ततत्ोकमिवाप्षिनां पराणिनां चधूषि 
तन्न तस्र सथिवान्येवेतदौ यानि भवन्ति | अतोऽस्य स नघ्ुप्मच्यम् । एं किथतो 
पुलत्वादिकमपि द्रव्यम् । प च पसेश्रे बाहुभ्यां संनमति बाहषदशाम्यां 
धर्माधमोम्यां निमित्कारणाम्यां एवै जगद्क्षो करोति । तया प्ततरैः पतनी 
प्ीकृतपमहारूैः संनमति पर्वं जगदुत्पादयति । एवमयं देनो द्राबूपिव्पा- 
दिक एत्य नगदुत्पादयन्नकः एवावतिष्ठते । 

उक्ता अरदधातिश्यमुतादधितुं मद्वत गन्धर्ववृत्तन्तं दषीयति-- 

वेनस्तत्पवयन्यनधा सष॑नानि विद्रान्यतर विध्यं भवत्े्कनीयमू् । , ' 

यसिषिदर्संच् वि चेक.स ओतः पोतं विथ मनां ॥ 

भत्रे यमतं तु विद्रन्य॑न्य्यो नाम् निदितं गुहि! 

शरीणिं पदा निदिता गुदा यक्तद्रेदं सदितुः पितरा संद् इति । 

मैनो नाम गन्धर्व पकमणिनां गुहा इद्िषु निदितमृतं विरहितं तदतु 
स्ानुमयेन बिद्रान्मरयोचे तु दिव्येभ्यः भरोवाच खलु। कीटो वेनः । यत्र यम 

न्परमात्मवस्तुनि विषं सव नगदेकनीदं मवल्येकत्रेन विश्वमृवरिथते पत्तादास्म्यं 

परामोति तदस्तु गुरुशापेन पष्यन्पासत्छ्वन्विश्वा भुवनानि प्वीनपि गोका 
निदरञ्ञानन्यते 1 आत्मततासात्कारे रि प्प जपततदात्मकमित्यवगतिर्मवति । 
किव तन दे यस्मिचम्तुनि परमासन जगत्तं च प च प्मतपद्चते विने च 

५ क. ताप" । रख.ग.च.्यासाः। ३ प. ग. ्याधविः। व. न्यादः ॥ 
४ एय, "दितः" । ५ ख. "दतवत्सपरानिनां ) इग, "त्र चाक्षप्यत्ः ॥ ५ ग. श्वाव्यनु 
< प, "नोध्म् । ९ छ. चयेकः ; १५. त्रिमुः। ११. च. "नाजिम ५२ द्रान्विनानौ 

१३ स. "देका । १४ च. ह, वनेन । १५. बि धति स॑ 
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मवति ! एकमदितीयतच्वरूपः स परमात्मा विभृतो सन्जास सर्वापु दीर्भवन्तुव- 
दोतसि्ेकतन्त॒वत्मोतदावतिे । जुदा प्राणिनां उदधिषु ज्रीणि पदा नम्रत्छम 

सुप्िरूपाणि प्रीणि स्यानानि निदिताऽवस्वितानि 1 सोऽयं यन्धकैस्तज्ागशयाये- 

छनं वेद् घ्र गन्धः सवितुरुतपादकस्य स्वक्गोयजनकस्यापि पिता सल्तनको मवति । 
छोकमरपतिद्धः वितता पुत्रस्य देहमात्रै जनयति । व्र्मतच्ामित्तप्तु परमातमर्पेण पर्वन. 
गदुत्पादकस्वाषठोकप्रधिद्धस्य स्वजनकस्यापि समुत्पादको मवति 1 “सा विनानात्तै- 
वितः पिता पत्" इतिश्रुलन्तरात् 1 

त्य परेशवरस्य व्यवहारकाे स्परापयुपकारकत्वं परमारभदरीनो शृक्तिप्रदत्वं च 
मश्नदवयेन ददीयति-- 

सनौ वनधंमैनिता स विधाता धाम॑नि वेद सव॑नानि विष्वा । 
यत्र॑ देवा अष्तैमानश्नानास्ततीये धामान्यभ्यैरयन्त ॥ 
परि श्रावाप्थिवी य॑न्ति सद्यः परि लोकान्परि दिशः पटि सुपः! 

रतस्य न्धं पिततं विच्य तदपद्यत्तद॑भवसजापुं, इतति । 

` स प्रमेधरो नोऽस्माकं सर्वषां बन्धुः । मस्मदनुषटिगुङृनानुपारेण हितकारि" 
स्वात् ) जनितोपादकः । प्प््धृत्वात् । स च विधाता नपतो निता स्न्वि्वा 
भुवनानि स्वीतत्तमाधमलोकान्धमानि तेपु टोकेपु देवादीना योग्यानि स्यानानि चबेद् 
जानाति । यत्र दतीये लके स्वगीस्ये देवा इन्दादयोऽपृतप्रानदानाः पणां पन्ते 
धामानि स्वकीयस्थानान्यभ्यैर्यन्त पर्वतः प्रान्तः । तैतस्व विदित्वा तत्तदिति 
कराम्यकरमानुप्तारेण फं प्रथच्छतीयर्थः । ये तु पुषृस्ते सव विदिततच्वाः सन्तो 

द्यावापृथिवी लोक्यं सः परियन्ति वोधक्षण एल सकते व्याुवनि । तया 
द्धोकानवशिष्टानन्तरिक्षादीन्परियन्ति । दिशः भाच्थाद्याः पारेन्ति । छवः सर्गो 

कमोगं परियन्ति 1 पवीपमफतेन सिन्हा । कऋृनस्य पत्य परनसणस्तन्तु- 
मधिच्छेदेनावस्यानं विततं वरिलीर्णं यथा भवति तथा चिच्रल्य दुरंशाक्पुलानिभिलय 
तद्रह्मतत्त्वमपडयन्यः प्तक्षात्छतवान्स एव मजाघ्ु मधये तदर्यतत्वमभवत् । तयान 
शुत्यन्तरम्--“ प्र वेद बसव भवति" इति 1 

अम्भस्य पार इत्यादिना तदभवत्मञास्िलयन्ेन अन्येन परति षरदितां बरहमविद्या- 
भुपहरति-- ( 

प्रीलयं लोकान्परीखं भूतानि परीलय सर्वौः दिवो दिश॑ । 

१. घ. क्ष. "पि स्वयमु" >च. ष. यस्तविः! ३ ख. घ. व पितु. । धस. पिदा 
धग. श्न. ततः स्वं । ६ स, "च्छन्तीय॥ ७ ग. तस्य॥ < ग. "मवच्छे! ९ ग, विनद्य 1 १०१, 

हनिनकष' + 
1: 
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परजापतिः भयपना ऋष्वस्याऽऽरमनाऽऽत्मायच॑मधिसरव॑मूव, इति । ̀ ` 

क्र्त्य सवयस्य बरह्मणः परयमजाः भथमकार्यभूतः भनापतिर्हिरण्ययर्मो टोका 
सपूरा्रन्भूतानि देवमदुप्यादिप्राणदेहान्मदिश्च यद्नियया्ा दिश भव्यादयः 

परीय स्तो व्याप्य खटिका खषा पुनरपि परीय स्थिततिकषटे रप्षिलाऽऽ्मना 
खस्मेण तद्धिपयकतच्वत्तननेच्र्थः। आत्मानं सतयत्तानादिट्षणपमिसंवभूव पतः 
पम्यक्प्ा्वान् । 

तदेवे व्रहमविदया प्रतिपादविता ! अथ तत्परा्िस्ताधनमूताः पोपाधिकनदध्याननपः 
सानादिकरमाहवमूता मशः पर्मकाण्ड पूर्मतुक्ता मसिन्तिरकाण्डेऽमिधीयनते । तत्रै 
केन मरमेण ब्रपराप्टरभमन्तयामिणं प्रर्थयते-- 

सदंसस्यतिमद्धतं भियमिन्धस्य काम्यम् 1 
सनिं मेषाभयाससिपम् $ उति) 

सीदल्यसिन्न्याफते कारणे सवं जगदिति सदः । सस्य पर्ति पाठकमन्तयीगिण- 
मयाप्षिपमं परतवानसि । शोध प्रा्ठवानित्यनया विवक्षया भूतनिरशः । 

कीं .सदस्रस्पतिम् ! अद्भुतमाश्वरूपम् 1 मनप्ताऽप्यचिन्त्यरचनार्सस्य जगतोऽ 
नायातिन निमीतृत्वदुतत्वम् । इ्रस्य देवरानस्यापि मयम् 1 सोऽप्यन्तयामिणं कदा 
पराप्स्मामीतयेषमाशप्ते । सत एव प्वैरन्यैः काम्यपेत्षणीयम् । सनिं कर्मस्य 

वाताम् । मेधां श्रूताथीतयन्थधारणशासत प्रयच्छन्तमित्नि शोषः । 

अय वहयुपाधिकं परमेशं प्रतीतं प्राधिवते-- 

सर्दपयस्वनातवेदोऽपन्ननि्ीति ममे 1 
पश्य भद्रमावंह जीव॑नं च दियो दि, इति 1 

जति पािशशरीरि जादराश्िष्ठरूपेण विद्यतेऽवतिशचत ईति नात्वेदाः । अथग 
जातातुखननान्यजमानास्त्तत्फ्दानाय वेत्ति स्वचित्ते निश्चिनोतीति जत्तेदाः } 
हे नाकतेदो वलुप्रहार्थमुतकर्षण दीप्यस् । ‰ दुन् । पमानिष्टकारिणीं निरकारि 
पापदेवतापपन्नन्विनाशयन् ! तां विनाद्य ततो [ मघं ] मदथे पून्गवादीञ्खीरनं 
दीप्य चकागम्यामन्थदपि पर्वे भोग्यनातमावृह प्तेपादय । ततः पुपनिगरा््थ 
दिः प्राच्याया निवापठयोम्पानि तत्तादगयतत्यानानि दिश्च देहि । 

संपादिततानां मवाश्वारीनामविनादां पार्ययते-- 

भानो दिष्सीन्नातवेद गामन्वे पुरेषु नर्द् 1 

१ ख, "व्यायाः ग्रा । २ ख, 'तरभिश्यं निः) दग, च. शर, "दिगन्तरयाः ॥ 
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अविशदत्र आग॑दि भिया मा परिपातय, इति । 

रे नातेदस्वत्म्तादानमदोयं गादितं निगरतिमी हिसीन्मा विनासवतु } जम 
ष्छव्देन गवादि्यतिरिक्तं गृहपेचादिकं विवकितम् । हेऽपरे स्वपविभ्रदषारयनस्न. 
दुप्रापं मनस्यपारयितवाऽ आदि अघ्मदनुपरहार्वधरागच्छ । ततो मां भियां षनध(- 
न्थादि॑पदा परिपाहय सर्वतः भाषय । 

हैत ऊर्व तेषु तेषु देशेषु शरतिपाडा सत्यन्तविरक्षणाः! तन विज्ञानासमणरतिभिः 
पनिबन्धेकाररौबिदपाटस्याऽऽदततवदवयमपि तगेवाऽऽदत्य॒व्यार्यस्यामः ॥ 
कत पटूमिगोयत्रीमिरातमपराततिदरमूता देवविशेषाः प्राथयैनते । तप्राऽडदी पि 
रूमधरं सं प्रर्भयते-- 

पप्य विग्र सदसराकषस्यं॑ मदादेषस्यं 

धीमदि। वन रद्र; पचोदयात् इति । 

वितपः” इलयादिमन्रो कतो विराट्पुपः पदाः तस्थ परपत्य छलस्पं विप्र 
जानीपहि ठभेमहि वा । तदर्प तस्य विराहस्य रहदेवस्य स्स धीपदि ध्वनिम् । 
तत्तत्र ध्यनि नोऽघ्मान्सद्रो विरो महिषः पचोद पात्पनेदयतु पररथतु । 

, अय “िम्रदोभिः कुठारं मृयममयवरौ हुप्रतो महेशः" इत्यायागमपरिद्धरुरं 
स्र परर्मयो-- 

तमाप विदद पदादैवारयं धीमहि ! 
तन्नौ स्द्रः प्रचोदयत् इति । 

तमागमपरतिद्धं पृह्पाकारं पहदेवं जानीमो ध्यायम् च । तत्तसिन्ध्यनिऽान्एद्रः 

पेरु । 

प्वोनापूरग्का्यु" इ्यौगमप्रपिदधूकषिथरं विनायकं प्राययते-- 
तद्ुरपाय विदद वक्रतुण्डायं धीमहि 1 
त्ने दन्तिः भचोदयौत्, ईति । ष 

गनप्तमानवात्रत्यन दीर्य तुण्डस्य रत्नकरशादिषारणार्भचकतत्वम् 1 दन्तिमि- 

ह्ाद्रन्तः । 

क त्रशन्दानन्त्र--“ द्ाददणयस्रीणां मध्ये ” दयथिङ्ध-च. पुस्तके गरषिपप् 1 

१य. स. अत १२. ग, भ्धनराः) ३ ग्. च. ध्यायेम । डक, श्यामः ।त्र'1 ५ स. 

*सपागः । 



७० श्ीमत्स्ायणाचार्यविरितभाप्यतमेवय्- [मपा० १ ०अद° १] 

पुराणादिषु परपिद्ं पकषितजमूकिरं देव ् र्थयते-- 
लुरुपाय विदद सुबणैप्तायं 
धीपदि। नने मूढ; भचोद याद्; इति । 

दरोमनपतगरताथनपषेपितः युवर्णपक्ष;# । 
शहेमप्रस्यामिनुलण्डाङ्गपटिम् इृलयागमप्तिदधमूतिधतै दुगा परा्थयते- 

काल्यायनारय परिम कन्या रि घीमदि। 
त्रो दुगि; ` प्रचोदयात्; इति "। 

छरति वस्त इति फल रुद्रः ! प्त एवायनमधिषठानपुत्पादको यस्या दुर्गाया; प्ता 
कौत्यायनी । कुत्तितमनिष्टं मारयति निवारयतीति कुमारी । कन्या वापी कुरार 
वेति कन्ययुमारी । दुरदर् । लिधादिन्यत्यवः पैत्र च्छन्दो द्रणटव्यः । 

«५ अकामं किरीरानित्मकरटपसछुण्डलम् इत्याद्ागमप्रसिदगतिषरे देवं 

प्रायो 
नारायणापं विदद वासुदेवाय धीमदि। 
चे विष्टु; मचोदयाद्, इति । 

नरङरीरणामुपादनस्पाण्यतादिप्चपूवानि नारशब्दैनोच्यन्े। तेषु मूतेषु या जाप 
मु्यास्ा अयनपाधारो यस्य विष्णोः सोऽय नारायणः । पमुदरनल्ायीघ्म्थः 1 

तपा च सर्मते-- 
“अपरो नासं इति प्रोक्ता आपो प जरपूनः 1 

अयन तस्य त्ताः प्रोक्तास्ते नारायणः स्मृतः" इति ॥ 
सचे कृष्णावतरि दपुदरवत्य पुत्तद्राुदेवः । स च स्वकीयेन वासेन पर्. 

ब्रक्षङ्पेण व्यापित्वाद्िप्णुः । त्ता एता गायन्यशचित्रुयरये ध्यानपुरःपरं भपितेप्याः 
जथ दलान्त मन्न! उच्यन्ते । तत्र शिरि मृत्तिकया पह दुव धारयित 

दूबाभिमच्छणमन्रमाह-- 

सष्सपरया देवी वा शताङ्करा 1 सर्व 

+ एतदनन्तरं च. पुस्तके प्रधमं न्यराय्यगायत्रीभाध्य ततो दुगरीयायत्रीमाप्यमनिति कमः ? 
स्र जारायणयायन्तीमाप्यरमाप्ट्यनन्तरम्--““ अचाऽइ््ध्रपये मायत्रीपाटः ॥ वञ्ननयैत्ति ! भास्क 
देति । वैश्वानरेति । एता उपेक्षिताः” शखधिकत परकिपम् ॥ 

१ ख. "न्रसा। २ख. ग. "ण्डान्तमौ" । ३ग. भारी षी । जग, कार्यो । ५ग. च. 
कत्यपि" । ९ इ. रीष" । ७ स. यं देवयाध्या ! 
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ह भे परां दवौ हुःखमनरशिरी, इति । ^ 
येयं दूषीभिमननि देवता प्ता मे पपं सर्म दरतु 1 कोटदी, स्रहसप्सपकेम्यः 

पावनदैतुम्यो दरमयम्यः परमेोक्छृशा । घ्। च देवी चेधरनालिका ¡ दापपस्याकानि 
मष्टनि यस्याः घञा शतपूा | तया शावाङ्कुरा । शतदव्येन यहूतयमा्मवरोपट- 
षयते । हु-स्कृतपनिषटफठं नाशयतीति टःस्दमननादिनी । 

भय परत्तिकराभिमघ्रणमन्नाः, वेत्र परयमभन्रमाह-- 

अशवकरन्ते रयकरान्ते विष्णकान्ते वसुधं । 
शिरस धरिता दैवी रक्षस मीं पदे पदे, इति। 

` चेष पमिलमृशराः इद्धिहेतवः स्वपैराकरामन्ति, तारी मूमिरधक्रान्ता । अगि 
नयन उसातिमीणारपं सूतननशवेशस्याधीकमणविधानदवपदानां मृच्छदधरैतुलं 
मम्यते । तया रथकन्ता रथपचरणेन क्षण्णा सती शद्धा यवति । तपा धिषिकरमा- 
भरि परिष्ुः पदेन मूिमाक्रामति ततोऽपि गुदधत्वम् ! अ्रयविष्णुभिराक्रनते 
शद्ध हे प्रमे वष्ुषरा पर्वाणि पूनि धारयन्ती सतौ स्ानकर्मण्ेततिनदीयशषिरपा 
धारिता देवी कोततमाना तवे मां चामेर्भे जकध्ये मच्छन्े पदे पदे सत्त + 

दवितीषमन्माह-- 
उद्ुत।ऽसि बरादेण शृप्येन शंतवाहुना । 

मूमिर्युषैरणी द्येकधारिणी) इति । 

हे मृत्तिके घ सूमिरूपा सती शृस्णवरभने ध्रापंल्याकबाहुुक्तेन वरादवतीरेण 
पूवयु्ताऽसि । फोडशी भूमिः । पेतुः कोमपेकृबसीणयिधी । परणी सत्या- 
(योनां धारयिक्नी । लोकधारिणी प्राणिनामपि षारयित्री । 

कृतोपमन्रमाह-- 
` शूषे हनं मे पापं यन्मा दुष्तं एत् 1 

त्वया हतेन एवेन जीवामि शरदः त्तम् } इवि ¶ 

स्पणोऽपैः 1 1 

# एतल्दद्यमनिदितस्वरवम्। + ्दमर्भमहात्तस्वरकम् । 

१ सख. श्तयना"।२य. शराश्र ख। ३य, च. श्चमुपः। ४ म. स्न. धारयिष्यामि 
२1 पष्ठ भपमः । ६ ग.स्वयेप। जरा. श्तीत्याक्ना' < स. तीयम्" ९ य, स, 
श्वविम"। ५ 
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पादद्यासकं चतुर्थे मन्रमार-- 
मृचि देहं मे पटं खयि संव विरतम् इषि 1 

यतपुटि्ाषने यषगोधमादिद्रयं ततर्व हे पृततिके त्वपि मतिष्ठितप्र । ताः 
नाच्च पुष्ट देदि। 

पृथमपरन्माह-- 
गन्धद्वारां दरधर्पा निखयु्ां करीपिर्म् । 
हरीर सथैमूतानां तापरह्ेपंहये धियम्) शि । 

तां मृततिकामिमानिरीं देनतामिहापिन्लानकर्म्ुपहये पामप्येनाऽऽहयमि 1 
कीदशम । गन्धद्वारां प्राणग्राघ्यो गन्ध उपदच्षदरारं यत्याः सा न्पदवारा । अत 
एव गन्यक्ती एथिवीति तारिका उक्षणः । दुराधर्पौ पतिरूकैः पुरपरमुरादिमि 
राधं कि्ुमरक्याम् । मिष्टं सवेदा वीह्यदिषान्यैः परिपृणीए् । करी. 
पिणीं नहुेन गोमयेन युक्तां गोमदिप्यादिष्युक्छमित्यभैः 1 सर्वभूतानां देवति 
प्दुप्यरूपाणां पागिदेहानापरोशवीपूत्पादकलेन नियम् 1 भियं सवः सेन्या । 

नामिदत्े जे प्रविरथ जटामिमन्रणम््माह-- 

सुमिता न माप ओपथयः सन्तु दुीनास्तस 
भूयासूरय|ऽस्मानदेष्टि य च॑ चयं दविप्यः › इति । 

या एता आपस्ता एतास्ज्न्य। वरीदियवायोपधयश्च नोऽस्मान्प्रति सुमित्रा 
प्नानपानमेननोवावलुद्ूशः सन्तु । यः शचुरस्मामु द्वेषं करोति य्श्च वयं द्वेषं 
यमे उमयविधाय तस्मै रके दुित्राः भिक भरातुः सारनपानभोजनादौ 
पषराजीणादिकमुतादयन्तु 1 

एौमैरमभिमन्नितंमृत्तिकामनुटिप्य नचादिमठ्देशे जलभिपृिार्थनाथं मन्र- 
दयमाह्--- “ 

दिरं्यसरं बदेणं मये तर्य मे देहि यारचिदः। 
यु्पयां भक्तम्ानां पापेभ्येव भृतिग्दः ॥ 
यन्मे मनर चाचा कर्मणा चा दुष्क तम् 1 
वतर शरो वरणो दृदस्पतिः सविता च पुनन्तु पुनः पुनः, इति 1 

५ स. शयमम 1 २. देवीमि" (३१, जदिया" इ. यीटियवादिः । «प. दिपादि" ! 
द, 'नार्दिष्वनु । ६ ख. ग, नमो 1 
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सुयर्ण्यशृद्धणदुपर्वस्थतं पुटं यस्याततौ हिरण्यशृङ्गः) ताददां दरुणं जटाधि- 
पर्ति मपेऽनु्रदायं मातो । तादृशो वरुणस्त्वं मथा याचितः श्रावितः सेस्तीर्थ- 

 मवतरणस्यानं मे देदि । किंचसिाधूनां पापिनां गृहे मया यदुक्तं तथा पापेभ्यः 
पापिनां प्रकद्रात्मतिग्रह् यः कतोऽन्यदपि यदुदुष्छृतं छृतं मान्त वाचिकं कायिकं 

वाश्ुष्ठितं मे मदीयं तत्सर्मिन्द्ादयो देवालदा तदा पुनन्तु ्ोषयन्तु ] 

जछावरियितेवान्धति नमर्कारषष्चं दशेयति-- 3 

नगोऽपयेऽपुपे नम् इद्र नमो बरं 
णाय नो वारुण्ै नमोऽ्यः , इरि । 

आपो यस्यक्नेः सनिति पतोऽयमप्परमान्, जलमध्ये तिगूद इत्यधेः । ताविागरा- 
मय इन्द्राय वणाय वार्प्यै यरणपल्ये जलामिमान्दिवताम्यथ नश्कारोऽसतु । 

निमजनष्ते दुएटनठापनयनपन्नगाह् -- 

यदपां करं यदमेध्यं यदशान्तं तदपगच्छतात् › इति 1 
ऋष 3 ध ५ व पथ दिदं 

अपां सवन्धि थ्छूरं रूपे मरणकारणमावतीरिक यच्यापेध्यं॑मिषटोवनादिवु 
यदप्यशान्ते वातशछेप्मादिननके तत्सर्ववैस्नानिमजनपदेशादपगच्छतु } 

निमजनमन्नाबाहे-- 

अत्याशुनादैतीपानायय घग्रासतिग्रहीत् । 
यतन्ते बर्गो राजा पाणिनां छवपष्ीतु ॥ 
सोऽदप॑पापो विरजो निक्तो गुं्तफिस्विपः 1 
नास्य पृषठमारं् गच्छेद्रहमस्र्ोकताम् › इति 

. देैपितृमनूप्यादरियत्तमती्य भुक्तमल्याश्नम् + देवर्पिपितूत्पणमतीत्य पीतसुदक- 
मतीपानर्मू, अश्ा्वतीं यः पुमास्स्माधो धनप्रतिम्रहः, एतौरत्यशर्मतिपानदुप्मति" 
अरिः संपादितं यलापं मे मदीयं तत्सर्वे बरूणो राजा जरछामी स्वकीयेन पाणि- 
नाऽपनयतु । ततः पापद्महितः सोऽहं रनेोयुणरहितः सेप्रारकारणरण्देपादिदोषा+ 
चिर्ुक्तोऽत एवानुष्ठाप्यमादपाप्रदितः सर्मस्वोपरिमागमारह्य नदणा दिरण्यमम 
समानमेोकुतवं गच्छेदरच्छेयम् 1 “* 

१. "मये श्'॥ रस. श्वं मप ॥ ३. "यस्ति । ॐ य. व । तथो कः 
५ रा. ववष्पिधिः। ६ म, श. र, उच्डाघ्ठः ! ५ र, 'रप्यत्वास" } ८ ख, "नातीपा"- > > 



॥. श्ीपतसायणाचायविरचेत्रभाप्यसमेतम्-प्रपा० १०अदु° } 

ती्षभूताना गङ्गादिनदीनामावाहनमच्रमाह-- ` ` 

म भ गे यणु सरस्वति शरत स्तोम॑र सचता पर्प्णया } 
` असिक्रिया मंसे प्ितस्तयाऽऽमकीपे परु सुपोमया, इति। 

हे गद्धाधा नयो यूयं पर््यादिनिदोभिः सह मे मदीयमिरं स्तोमं सोतं घणुहि 
णुत । श्रत्वा तज्ाऽऽपतचताऽऽगत्य नते तद्वारेण मधि च प्रमेता मवत 1 म्वा- 
यमुनापतरख्वयः प्रसिद्धाः दरुतुद्रीति नचन्तरस्य संबोधनम् । मरुदूभ॒ आर्जीकीय 
इत्यन्यधोभेयोः पमोधनदवयम् । परप्णियाऽसिक्रिया रितस्तया सुपोमयेति पदः 
चतुय तृतीयान्ते नदीचेतुष्टयवाचकम् ] 

ज्ठे निपपनस्य भाणायामारभमर्पणपरमाह-- 

। धतं च॑ सलं चाभीदधाच्पसोऽध्यजायत । ततो 

सानिरनायव वः समरो अमेयः } सपुद्रारणवादधिं ' 
संबत्सरो अनायत । अदोरातराणिं विदधद्वि्वस्य 

“ मिपो वको । सूर्याचन्दुमस पाता यंयापूषमेकसप- 

यद् । दिपै च ए्थिवीं चान्तरिमथो सुः, इति 1 
प्तं मानपतं यपैर्ंक्नम् 1 सय॑ वाचिकं यथेर्षमापणम् । चकाराम्पा्स्य" 

दपि श्ाख्लीयं चभरनाते प्ु्वीयते । तत्तपेमभीद्धादमितः प्रकादामानात्परमात्मन उत्प 
प्रम् । कदा प्तमुतन्नभि्युच्यते । तपसोऽपि स्व्यपयीलेननैरक्षणात्तपप्त ऊ्षम् 1 

५ तपस्तप्त्वा 1 इद ९ सूर्वमखनत इति श्ुखन्तरात् । “यस्य ज्ञानमयं तपः" इति 

शरुलखन्वरा्च । ततः स्वपरकाशात्परेशवराद्रात्रिरुत्पना । अहोऽप्येतदरषरत्षणम् । तत 

स्स्मा्परे्वरास्सणुदर उपरमः । पामान्पेक्तस्य खदभोदक्षोरोददध्यादिदिशेपमेभि- 
ेतया्वराग्देन पुनर्धिशेप्यते । अदान्तरमेदयुक्तारसमुद्रादष्य् सेषतमरोपसक्ित 

एत्र; काटः प्नमुतपमः 1 प्त घोत्पादकः प्रसिश्वरोऽहोराप्रोपटक्षितानवीन्कारवेष 
न्विदर्थतपनन्पिपतो निमेपादियुक्तस्य वि्यस्य सरैष्य प्राणिनातस्य बक्षी प्वाषौ 
भा कि । तत तादो घाता पसेशवरः पूयोदिदेवा्धम्पादियेकांच यथाप 
सतीत यस्य यादृश हसं तादशमनतिक्रम्थाकरपयत्तैकल्यमात्रेण सपाद्वितवेन् । 
दिषै चेत्युपत्तत्वात्सुवः शब्देन मोग्वरि्चेपर पिवाक्तिवः;। 

4" १ प. शतुदि) २ स. "वर्धस 1 ३-ख, पाये भाः } ४1 ख. “भिति तदुष्व } 
पस. गृ, (नक्ष । ६ य, (प्रः + स समाच्तस्व 1 ७ ख. “त्रः 1 तस्याप्य ॥ ८ स, श्वद्गृनः + 



[्रपा०१०अब्०{] दृप्णयददीये तेचिरीषारण्पकम् । ७०८ 

अपर्णं कृत्वा तत रधमवगादन्यथीक्ति श्वरे ददीयति-- 

सत्पृथिष्या९ रज; स्वमान्तरिते विरोदसी । पाश्सतदापो 
सरमः पुनाल्व॑घपर्पणः ॥ पुष भूतस्य॑ प्पे शरवनस्प गोप्ता । 
एषं पुण्यतां लोकानेर ए्योरहष्यय॑म् । पावोपूथिन्योिर- 
ण्मय सदभरितपूर्वः] सनः सुवः सर दिद्ापि, इति} 

धियां वमानानाम्माकं स्वं रजः स्वङीपै पाप॑ यदृति । आन्तरि पष 
सोऽन्तरिक्षे सिरोदसी वितरण रोदस्योवीवाभिनयैत्पपपलति 1 अनन रदवो 
एषगुक्तत्वाटभिष्यागितिषदेन मूमेरथत्यद्वतैमानः पताटसेको विवक्ति । रववष्वपि 
छकेपु तत्तउजन्माम्यनुमवतामष्माफे यत्यापमापीत्तत्पतं पापे तदयुठातूनिमानक्ांशच 
भरुणः पुनातु शोषथतु । पापं मिन शद्धानस्मान्करोतु कटी वरणः ! आपो 
जटस्वामितवेन दूषः । यपानि मर्षयति विनाशषवतील्यपमर्पणः । पादश एप 
यणो भूतस्पातीतस्य श्वस्य प्राणिनात्य गो रिता सया कमान्यस्य भवि 

पयतीऽप्प्तौ गोका ¡ एष वहगः पुण्यकृतां ज्योतिशेमादिकार्णिं लोकान्धच्छ- 
सीति शेषः ! एष वरुणो परयोः प््प्राणिमारकस्य यमस्य पषम्धिनं हिरण्पयं 
सकविदोपं पापिना प्रयच्छतीति शेषः । यन दिरणपयं ब्रघ्ण्टस्सं सुवः प्म 
वदामिपवं यावापृपिभ्यो्बृलेकूढोकयोः संधिते मकि । हे वरुण स लै नोऽ 
मति सुवलयं स्खोकं संरशिज्ापि सम्पगनुगृहाणे । 

इति तिपृमिर्मििः ल्ातवतः पुरूपष्याऽऽचमनारयं मन्माह-- 

अ ज्वलति स्यो्िरहमस्यि । ज्योतिर्व॑रंति म्रा 
मस्मि । योऽ्द॑स्मि प्रघाद॑सि । जष्म॑सि 

बह्मादम॑सि । अद्मेवाहे मां शुतेमि स्वाद, हति 1 

सेतहुवकरूपमद पवेतत्खापिषठानचेनन्येन उति प्रकाशते, । तथाभिषठमे 
शैतन्यसूपं ऽपो तिरसि । देदेन्दियादिः्यो विेचितस्य मम तदेव नछपिष्ठान- 

+ भध्येपदस्व व्याप्यानमेरेन्् । मध्येपदत्यनि भाग्ये वा पठः कलपर्नीपः । 

१ रा, 'तोऽव्यादिनीऽपि गो" । २ स. नह्ररोक ) ३ व. "ण, } ति । ४ य. क्त, ^} 

५१. द, देवापिः ॥ 
८९ 



७०द् श्रीम्स्ायणाचाय॑त्रिरवितमाप्यसबेतम् -रपा५ १०अब्० १] 

येनये सकूपमिलधः 1 ददेमोप्ादौ--यञ्जयोतिस्यवीष्ुकतं -तर्ोति्बेव 1 
अकि ज्योत्निरहमध्मीति वाक्येन व्रह्माहमस्परीत्युकतं मवति! न च पूव॑पिद्धे जीवाप्मनः 
स्वस्पं विमाय र्ूपानरप्य व्रहमत्क्षणस्प प्रातिर्मवति 1 रित योऽद पुग 
जीवोऽस्मि प प्वेदामीमहै ब्रह्मारिम । वस्तुतो क्षण्येव मयि पूरसन्नानाजीवत्व- 
ारोपितमापरीत् 1 तसिन्न्ञने विवेकेनापनीति पतति वस्तुतः पूतिद्धमेव नद्यलरूम- 
मिदानीमनुमविताऽस्मि, मतु नूतनं क्िनिद््त्वमागतम् । तप्मादक्मेवाहं व्रह्ममावानु- 
मवे्ायामपि पर्तिद्धोऽहमेव न तु योपित्यश्निध्यानवदुपचरिते नल्सतवम् 1 त्राद- 
दोऽ नर्यं मो जुहोमि उदगान्नौ प्रक्षिपामि । दपिष्प्दानवाबी स्वाहाशब्यः । 
मदेहवक्षम्यो देवेभ्यो नठस्पं हविरदतमिवय्यः 1 

आचमनादष्वं पुनरपि सनानि मच्रमाह-- 

अकारा स्तेनो शरण शततमः । 
परणोऽपामृपैणस्तस्मौत्पापासमधुष्यते, इति 1 

अकार्यं शाजपरतिपिद्धं कल्ज्ञमक्तणादिकै तत्कतुं क्षे यत्याप्तावकार्यकारी 
अरतिषिद्धकलीगमनवानवकी भीं । नालणपुवर्भता स्तेनः । वेदयेदाङविद्ार्घणो गमो वा 
शूणस्तं हन्तीति भुणहा । गुरदारभामी ३ शश्तस्पगः 1 एतादशपापकारिणमपि माभ- 

यमर्ृणः पापविनाशकोऽपां सवामी वरुणस्स्मा्पसमात्पापाययुच्यते मवयि । 
रहस्यपापक्षयर्ये स्वानमन्नमाह-- 

रजोमूभिस्त्य मा< रोदयस्व प्वंदन्ति धीराः । 

भरपुमन्तु ऋषयः पुनन्तु वषः पुनातु रणः पुनात्वघमर्षणः) इति । 

गजो एनपः पापस्य भूमि; स्यानपरुगोऽहमतो हे देढ स्व तत्पापलयूतयौ मर्त 
मेया मां रोद्षस्व । यदयप्येतत्तवचितं तथाऽपि धीरा बुद्धिमन्तः श्राच्पारं गता 
मामनुगृहन्त एवे भयद्न्ति । तदं वतयमुदादियते--ऋषयो 'द्तिठादिमू्या एनं 
क्ञानकारिणं पुमन्ु शोषयन्हु । तथा वसवोऽटषख्याका एनं पूनन्तु 1 यरुणौऽ 
प्येनं पुनातु । अथपपेणः पापविनााकोऽन्योऽपि देव एनं पुनातु । पपं धीरममद- 
द्विरुगृदीतसवादप्यादिभिः पूतं मा त्वमपि यमदेव मा बाधस्व किषवतुपृहाणेदयर्थः 1 

# पददूयमनियिततघ्वरक्म् + 

१य. न. ते । स्वति } २ ग. "विद्धी" । रख. श्रक्ातमल ! * स. शलालु" । 
भच. "णीं क्षतत्रत. । व्रा ६ ख. "ह्यणस्तद्रमो 1७ सष. “ति मोचय 1 र") ८ ग, “मिशव मा५॥ 

५ छ, "यात 1 १० ग. वदविष्ठयु 1 १३. य. छव, सनु 



प्िपा०१०अनु° {१ दप्णयजर्ेदीयं त्तिरीयारण्पकम् 1 ७०७ 

स्ानादुष्वं जप्ये मचरपराह-- 

आक्रान्त्समुद्रः भैयमे विधर्ज्ञनयंनमरना सु्वनस्य राजां । 

टपा प्विपरे अधि सानो अन्धं वृहरसोमें षापे छवान इन्दु) इति । 
समुद्वतप्रोदत्यौरतमोदास्यपरमानन्दस्तमावत्वद्धा समुद्रः परमात्र । स॒ च स 

जगरदुक्रानाकरान्तवान््याठवान् । क यर्वत् । प्रथम सदेरादिकारे पज जनयन् } 
कदरो प्रपमके विधर््राणिभिः पूैकसपेऽवुधिता पिषिधा षमी यासिन्काले स्वफ. 
छदरानाषमुदरोध्यनने पोऽ विधी तसित् । स च परमात्मा भुवनस्य पाठकत्वा- 
द्राजा । स्वभक्तानां कामानां र्पणदेतुत्वाढपा । हदशः पर्वन भ्यापतवान् । रिष 
सानो प्रानी पर्तपार्धममे, भुलयन्तरे--“"तं ्सषगिरिरियायदते? इति शवणाद्रदयाव- 
नोधयोम्पो देटो गिरिसदरवयवः पानृषट्दयपुण्डरोकं तच एविद्च बादेहावयववडचि्छ- 
स्शषीदिदोपमावाच्छद्धमपि पृरुपिेतृष्यानत्थानल्वादितरावयवेम्योऽष्यधिकमतं एव 
ध्यतणामवनर्य प्राठनस्य हेतुत्वाद्व्यप्र । हिमवतपुज्य। गौर्या अद्मवियामिमानिष- 

धतवाद्मौरीवाचक उमाशव्दो वरस्नदिचापुपलक्षयति । अत एव तङ्यकारोपमिपदि 
अघ्तबिाूरकपरस्तवि व्रहविासूर्तः पव्यते--“हुशोभमाना्रुमो हैमवतीं तां हो्राच"" 
इति तदधिपपः परात्मा तयोमय। सरह वर्मानत्ात्सोमः, त च सानी द्दयपुण्डरके 
बद्र सथा भवति तथा बापे गृद्ध प्रातः । पूरवमविद्यदृतलेन सैकुयिते जीयो 
भूत्वा त्यामवियायां वि्याऽपनीताया ्रस्त्वापिभीवालवृद्ध इव माततत इत्यर्थः 1 
सच सोमः सुबानो सवानां धर्मयोः प्रेरकः । इन्दु; फ्यानेन चनदरददा- 
हूरदहेतुः 1 

अपानिष्टपरिहारारथत्ेन जप्या मन्रा उच्यन्ते । तैकाृचमाह-- 

नविदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदंहाति वेद॑; 1 

सनः पपदति दुर्गाणि विवा नके सिन्ध दरितऽदमि;, इति ॥ 
वेदाप्ति वेदनानि ्ञानानि तानि जातान्यु्पन्नानि यष्पादेः सोऽ जक्तेदाः, 

आधनिन पसकृतेऽप्नौ पश्चात्तदा तदा करतव्यविपयणि ज्ञानन्बुतपचनत 1 तसमै जात्त- 
वेदक्ते यागकाठे छतालकं सोमं स्नेवापराभिपृतं करषाम । स्वथं सम वेत्तीति 
वेदोऽभनः । स चारातीयवोऽस्मा्तरातित्वं श्ै्वमिच्छतः पुरुयान्निदहाति नितरां 
भस्मी करोति । किव सोऽधिरनोऽस्माकं विश्वा इुमाणि पवां जप्दोऽतिपर्ष- 
दतिशयेन नाश्चितवानियर्थः 1 किंच चथा शोके नायां सिन्य पुद्रं नाविकस्ताएयति 
वथाऽदमिरितानि पापान्यतिशयेन त्रायतीति शेषः { 

१ र, *्तार्मोदल्वासर" \ २ क, "द्यथा 1 ३ क्ष, शयुतवं कमुमि" 
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द्वितीयाप्रचमाह--- 

सामिषा तप॑सा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कंफरेषु ष्टम् 1 
युर्गा देवी शरणमहं मध॑ये सुतरसि तरसे नरः, इति ॥ 

येयं नयदुर्गाकुष्पादिपु मन्रधान्नेपु परतिद्धा तां द्मा देवीपरं शरणं भरपये । 
कौटशौम् । अशनिप्नमानवणीम् । तपता स्वकीयेन संतापेन ज्वरन्तीमल्लच्छरू- 
न्दहन्तीम् । तिशेपेण रोचते स्वयमेव प्रकारात् इति विरोचनः प्रमाता, तैन दृष्ट 
सवद्ैसेचनीप्, कर्मफटेषु सगपडपुधदिपु निमित्मूतेषु जुाुपाप्कैः तेषि- 
तम् । हे सुतरसि शष्ठ प्रतरणे हेतो देवि तते तारयिन्यै तुम्यं नमोऽस्तु । 

तृतीयागृचमाह-- 

अप तवं पारया नव्ये यस्मान्त्रस्तिभिरति दुर्गाणि विना 1 
पूं पृथ्यी वंहुला न॑ उवी मषा तोकाय तन॑याय दयो), इति । 

हेऽ न्यः लोतव्यस््वमस्मान्छस्तिभिः सेमकारिभिर्पायेविष्वा दुरगाण्याति 
सवी आपदोऽतिशयेन रद्घयित्वा पारय संसारस्य पर्तीरं नय 1 नोऽस्माकं चतम 
सदासूश्च या निवापो पुरी साऽपि पृथ्यी विप्तीणी मवतु । ठ्वी सर्वस्व 
निणादनयेोग्पा भूमिदपि बहुला मवतु । त्वं न तोकाय तनयायाप्नदपत्याय तदी- 
यमुत्राय च दरपोर्भव सुखस्य पिधयिता भव । 

सहुभीमुनमादे-- 

विश्वानि नो द्गदं जातपेदुः सिनं न भावा दुरिताऽकिपपि । 
अनं अन्निवन्मन॑स्ा शृणानेऽस्माकं बोध्यविता तवूर्नामू , इति ॥ 

हे जतषेदो गंदा सवी्ामापदामपहन्ता स्वं विन्वानि दुरिता शर्वाणि 
पापानि नावा सिन्धुं न एमुद्रमिव नोऽस्मानतिषपि अतिशयेन तारयति । हेऽपेऽ- 
जिवदाध्यातमिफादितापत्रयरहितत्वेनातरि शव्दवाच्यो जीवन्मुक्तो महपिः“गात्मौपभ्येम् 

भूतानां द्यां कुर्वति मानवः" इलेतच्छाखमनुप्रलय “तवे च पतिनः सन्तु सै सन्तु 
निरामयाः? इत्येवं मनप्ता यथा सर्वदा मादयति तथा स्वमपि मनसा श्रणौनो 
गृण चःरयनभावयन्नस्माकं सनूनामवित्ता रक्िता शृत्वा परोपि बुध्यस्व प्राक्धानो 
मयेत्यपैः । 

पञ्चपमीमृचपाह-- 

पूतन।जित< सदैमानपुगरमभि ̂  हंबेम पूरमात्सधरस्यात् 1 

१. स्यति" ॥ २ ख. शयान उचा \ ३ छ. प. “नो भभारुभ्ा" । 



प्रिपा० १०अब् ०२] कृष्णयजुरदीयं तेततिरीयारण्यक्म् ॥ ७०९ 

सर॑ः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा प्ामदेनो अति दुरिताऽ्त्भिः, इति! 

तनाः प्कीयतेना जयतीति पृतनाजिनत्तमत एव सहमानं शाप्रूनमिमवनाप्र 
भोति परमादुरछृषटात्सयस्यात्सकरमत्यैः पहावस्यानदेशादुवेमाऽऽहयाम । 
स न इत्यादि पृष॑त् । नागिरदेवः क्षामद्स्मदपरान्सममाणोऽतिहुरिवाऽत्रिश- 
यित्ताति परतिकानि ्रह्महत्यादीन्यतिरस्यतीति शेषः | 

पष्टोमूचमाह-- 

मतनोपिं कमीच्ये। अध्यरेषुं सनाच दयेत नव्य॑श्च सत्सि 1 
स्वां चपर तयुं पिमय॑स्यास्मभ्यं च सौभगमायजस्व, इति ॥ 

शति एृप्णयजु्दीपौत्तिरीयारण्यके दशममपाठके नारयणोपनिपदि 
भयपोऽनुषाकः ॥ १ ॥ 

हेर ्वमध्वरेषु यागेष्दीख्यः स्नुः सन्क पुं भरत्नोपि प्रतनोषि विलार- 
यत्नि । सनां कर्मफटप्य दात्ताऽपि सन्दोत्ता होमनिष्याद्कः, नव्यः स्तत्योऽपि 
भूता सत्सि सीदति यागदेशे ष्ठति । अतो हें च स्यकीयामपि तदु 
पिमयस््ास्मदीयहविपा प्रीणय । ततोऽस्मभ्य च सौभगं शोमनमाग्ोयेततवमाप- 
जस परथते देहि ॥ 

इति श्रौमत्ायणाचायैविरचितरे माधवीये वेदार्थप्रकारो रृप्णययुरवदीयौत्तिती- 
यारण्यकमाप्ये दशमप्रपाठके नारायणीयाप्रनामपेययुक्तायां या्निकथा- 

सुपनिपदि परयमोऽनुवाकः ॥  ॥ 

अय द्रितीयोऽनुवाङः 

अय रोमार्पान्महान्पाहविरजतकान्मन्नानाट्-- 

भूपे पृथिव्यै साद्य पुथँ व्ायदेऽन्तार 
कषाय स्वाहा सुर्वरादिल्ायं दिवे खाहा 

भूवः सुव॑शन्दम॑से दिग्भ्यः स्वरादा नों 
देवेभ्यः स्वधा पितृभ्यो रमैः सुवरोम् इवि ॥ 

इति कृप्णयञर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दश्पमपारके नारावणोपनिपदि 
द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २॥ 



७१० शरीमरसायणाचा्॑दिरषितभाप्यपतमेतम्--{पपः० १ ०अबु ३] 

मूधः एवरोयितति जगि पदान्य्ययाति } तानि च ग्यस्क्पेण प्रमलल्मेण च 

मच्रचतृषट्रूपतां भतिषयार्यादिदेयताप्रतियादकामि 1 तथा प्रलयमर्यः पपे । 
अदनेन मननेण प्रतिपाद्ये तन्मचयरतिपायाये पृथिव्ये च स्वाहा सुदतीं 
द्रन्यमस्तविति । एवमुकतरप्वपि चिषु गनरेपु योज्यम् | जत्र द्व्यविशेषस्यानुक्त्वत्- 
्होमप्ताषारणपास्यमेव द्रव्यमितयवगन्तव्यम् । फरटविरोपप्यानुक्ततात्पापक्तयोऽप्र 
साधारणं करं द्रष्टव्यम् । नतुरिननर्ययाशकि हत्वाऽन्ते प्राुखो नमो देधेभ्य 
इति मस्नेणोपतिठेत । पञ्चदकिणामिमुखः स्वधा पितृभ्य इति मश्नेणोपति्ेत ! 
स्धाश्दरः प्िदप्रिवं नमस्कारादुप्चारं यते ! भरः सुवरिति सोकत्रयेऽपरि प्रपर“ 
हित भवामि 1 जोभित्ययं शब्दोऽङ्गीकारवानित्वात्ततन पत्नोचितार्पङ्गीकारं मतिपाद- 
यति ! नारायणायेनेश्वरेण मुनिना वा इत्वाद्यं प्रपाठको नारायणीयः ॥ 

दृति श्रीमत्सायणानार्यनिरचिने मायवीये वेदारथभरकारो कम्णयदुदीयौसिरी- 
यारण्यकमाध्ये द्शमप्रपठके नारायणोयाप्नमेययुक्तायां याजिक्यामुष- 

निपाद द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥ । 

मष ठपरीयोऽनुवाकः 1 

अन्नप्तमृद्धिकामस्य तेष्वेव मखेषु पाठान्तरमाइ-- 

भूर्य पृथिव्य स्वाहा भूबोऽ् बायवेऽन्तरिपनाय 
स्वा उवरणमादिल्यायं दिवि साह्य पूरवः 
सुबरननं चन्द्रमसे दिभ्यः स्वाहा नां देवेभ्यः 
स्वभा विभ्यो भूयुः घुबरलषोमू, इति ॥ 

इति रृप्णयञ्दीयपैततिरीयारण्यके दश्षमप्पाठके नारायणोपनिषदि 
वृत्तीयोऽदुवाकः ॥ ३ ॥ 

अनद्व्यं खाहुवनस्ु 1 सख्दधमन्नपों परामोमीव्येवावनित विशेषः ॥ 

इति श्वीमप्तायणाचारयविरभिते माधवीये वेदाकार छप्गयज्वदीयौत्नियी- 
यारण्यकमाप्ये दशमप्रपाठके नारायणोयाप्ररनामधेयदुक्तायां यज्ञिकयामुप- 

निपदि चतीयोऽनुवाकः 1 ३ ॥ 

4 ष. "प्रतो । २ ग. ह. "तिषा 4 रम, "याप! 



{मपा ° {०अतु०४-4] करप्णयजदीये तैचिरीयारण्यकम् । ७११ 

जथ चतुर्योऽनुवाकः { 

` पूनाकामस्य पुनरप्यन्यपाठमाह-- 

धरं च पृरथिन्यै चं महते च स्वाद्] भुवो वा 
चान्तरिक्नाय च प्रते च साहा सवंरादिलायं च 

दिवि चं महे च स्वाहा धूपः सुर्थनद्रमसे च 
नकषनेभ्यथ दिग्भ्पथं महते च स्वाहा नमे देवेभ्यः 

स्वपा पिन्यो सर्भैवः इव्महसेयु, इति ॥ 
इति इप्णपदुर्ेदीयतैत्तिरीपारण्यके दश्षमभपारके नारापणोपए्- 

निषदि चहुर्योऽतुवाकः ॥ ४ ॥ 

माहे प्रीदाय पूवाय वा दिरण्यगर्मीय । चकारत्तदेवतानां सेवका देवाः परि. 
एते । तेभ्योऽपि स्वाहुतमितयुक्तं मवति । मद्रो पूना प्रायानि ॥ 

इति श्रीपसतायणाचार्यषिरविते माधवीये वेदार्थमकाके एष्णयददीयौेततिी- 
यारण्यकमाप्ये दशमपरपाढके नारायभीयापरनामपेययुक्तायां याततिक्यायुप- 

निपदि चतुरयोऽनुवाकः ॥ ४ ॥ 

अप पबमोऽनुवाकः । 

पूत मूर दलनुवाके सवैपाधारणाः पापया होममच्रा उक्ताः 1 मय 
प्रतिमन्धनिकारणेन भुमृ्ोज्ञनिपराप्य्ा होमपररा उच्यके-- 

पादिनो भग्र पने स्वादा1 पादिनो विश्ववेद॑से स्वाहा। 

यङ्ग पादि विभा्षसरो सत्राहा । स्व पाहि दातकरंतो स्वाहा, इति! 

इति ृप्णयजुर्वदीयतैचिसीयारण्यके दरमपपाठके नारायणयोपनिषदि' 
पञ्चमोऽटुवाकः ॥५॥ 

देऽ नोऽस्मानेनसो त्तान्तिबन्यकात्पापरत्पादि रस । वरम्पमिदं स्वाद] 
हदहुतमस्तु नोऽप्माकरे विश्ववेदसे छत्तत्चक्ञानतिव्यर पाहि तत्माषन्नपादनेन 
प्य । तदं तुभ्य खाद ]हुतमपतु । पिरेयेण मानं दीतिर्विमा सेव वु घन 



. ७१२ शओ्रीपर्ायणाचायैविरवितभाप्यसतमेतपू- (० १ ०अतु*६] 

यस्यति सोऽयं विमाय 1 हे विमादसो यञ्ञं॑विविदिपाहेहुलेनास्ामिरनुीयमानं 

पादि निर्न प्रमा नीत्या पालय ! शतसं्याकाः कतवो येनाश्निना निवाय 
पोऽयं शतक्रतुः । हे वक्रे सर्वं तानपतधनं युख्शदनादिक एषि ॥ 

इति श्वीपत्सायणानार्भविरचिति मायवीये येदार्यप्रका्े एषयुदीयौत्तिरो- 
यारण्यकमप्ये दशषमप्रपाठके नारायणीयापरनामषेययुक्तायां यात्तिक्यामुष- 

निषदि परचमोऽनुषाकः ॥ ९ ॥ 

अय वष्टोऽनुवाकः । 

जय ज्ञानपरतिपादयत्छ्ेदान्तप्रा्िकामेनं जप्यं मचरमाह -- 

यश्छन्दसामृषभो विश्रर्प्रचन्दोभपर्छन्द्। < 

स्यागिेशं । शता५ शिवपेः मोवाचेपनिपदिन 
शेध ई्दिपाय शऋ्पिभ्यो ममां देवेभ्यः 

सधा पिृ्णो भैवः एुदरोष्, इति ॥ 
इवि रृण्णयजुर्वदीपतैततिरीयारण्पके दश्रममरपाटके नारायणोपनिपदि 

पष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥ 

यः प्रणवश्छन्दसां वेदानां मध्य ऋषभः धेष्ठः, विग्वूपः पर्वनगदात्मकः, एत 

िदपतारस्वै विश्वरूपत्वं च सां हित्याएुपनिपदि प्रपश्ितम् 1 तादशः प्रणवरछन्दोभ्यो 
पेदेम्यः दुत इति शेषः। देदपतारतेन प्रजापतेः प्रयमादित्यर्ैः । पर पृनरन्दांति 
गावन्यादीन्थाकिवेश। छन्दोपिसपलक्ितेषु मन्मेषु प्रयोक्तव्यः । तपाच मपचष्परिऽभि- 
दिक्म्--“अस्य हृ बेदादितवात्सवैमतूयं प्रयुज्य छादी" इति 1 तेन प्रणयेन प्रतिपा 

इनः पतौश्षेव्तः परालोपनिपत्मोवाचोपनिषदर व्रहविदां प्िदानपतिद्धमू्ठ- 
यान् 1 कदर इनदरः । सतां श्िक्यः सदिः करमानु्ायिभिर्पापकैक्ञनिभिश्च मु 

ह = | 
शक्यः, अयष्ट; कारणेन स्मस्मात्मयमः । किमयं ्ियामुक्तवानितुच्परते-- 

पषिभ्य ऋपौणामन्तरूाणां निज्ञापूनामिद्धियाय ज्ञानप्तामच्यारयम्। अतोऽ तत्म~ 

सिचन्धनिवारणाय देवेस्पः पित्र्य नपर्कतेमि । पूरुः सवसो रोक्याव- 

१. पवार! रय. छ. "क्यः एुरोवा 1 य. छ. चवरछन्द मेम् 1 र स. श्वान्तमेवभु"। 
छ. शदन्तमु" । ५ ख, "निति सच्च"! ९ ग. ज्ञ, ध्याय 1 भ^॥ 



(ष ०१०अ्०७-८] कष्णयजदीय ैचिरीयारण्यम् 1. ७१३.) 
स्िता्ापतोमि । देवातिदानिति शेषः 1 पुतदैवाग्प्रि्य पेचकः पुवध्छनय 
भोमित्रि पठन्ति ॥ 

इति श्रोमतसायणानार्यविरनिते माघवीये वेदार्भमरकारे कृप्गयलु्देदीपौत्तिरी- 
यारण्यक्रमाप्ये दशममपाडङे नारायणीयाप्रनामवेययुक्तायां यात्तिक्यामुप- 

निषदि पषठोऽनुवाकः ॥ ९ ॥ 

भय सप्तमोऽनुवाकः । 

अप एढपानां वेदानापविष्मएणाय जप्यं मन्माद-- 

नमो बरह्मणे धारणं मे अस्त्निशकरणं धारिता 
भूयासं फणंयोः धतं मा चये ममापुष्य॒ ओम; इति 1 

ति एृष्णयङ्ेदी पतिर पारण्यक्े दृशमथपाठङ्े नारयणगोपनिपदि 
सषमोऽ्नुवाकः ॥ ७ ॥ 

प्र्मरो जगत्कारणाय नमोऽस्तु । तल्मसादान्मदीये भित्ते अन्पतदरययोर्थारण- 
मस्तु । [ अनिराकरणं ] निराकरणं विस्मरणं यथा न मवति तथा धारयिता 
भूयासम् । असुषयत्यं प्रापयमानस्य मम कगौयोयसिविद्वदरासादिकं यदा कदानि- 
दपि शतमाप्ती्र्व हे देव भा स्यो मा विनाशयैव । ततोऽ्मो पराप्रुयां सिरं 
धारणमिति शेपः ॥ 

ति श्रीमस्तायणाचा्दिरयिते माषवीये वेदार्भपरकाशे छृष्णयमुकेदीयौततिरी- 
यारण्यकमाप्ये दशमप्रपाठकरे नारायणीयापरनामयेययृक्तायां या्िकयापुप- 

विपदि पकषमोऽनुषाकः॥ ७ 

भयाष्टमोऽनुवाकः 1 

अय ज्ञानप्तापनं यत्तपञ्विकाम्यमलति “भन्श्ेन्ियाणां च हक्य परमं तपः" 
हेति भूतिः । तत्तपः श्रौतश्मतेवकरमखल्यतया। पर्दसिति । यदा तयाविषतपपि- 
प्रथं जप्यं मन्नमाद-- 

२, 3 +, 1 (4 1 

भूतं तपैः सद्यं तप॑ः शुं तपः शान्तं तपो दानं 

५ शष्ठ. "स्तु । रव्य" १२१. प्त. देव । ग. घ. श्व । ततोऽ ४ ह. स्मृतेः ५१. 
क्ष, "पो दभस्तपः एमस्तपो दा । 

च 



` ७१४ श्रीपत्सायणाचारयेलिरनितमाप्यसमेतप्- पा १०अय्०९] 

तपो यहं तो सुचः इवर्हकुपौससत्पः, एति ॥ 
शतरि कृप्णयञर्वदीयतैतिरीयारण्पके दश्चममपारक्षे नारायणोपनिष- , 

प्रषमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥ 

ऋतं मनप्ना यया्वसतुचिन्तनम् । सत्यं वाचा यथारभमापणमू । शरुतं वेदस्य 
ूर्ोरमागार्यबोधयोकीमायोः श्रवणम् । श्रान्तं शान्तिनलिन्धियाम्यन्रन्दियो- 
परिः । दानं धनेषु स्वतनिवृततिः परस्वत्वापादनपरमन्ता । यज्ञोऽप्िहोत्रादिः । तदरै- 
तत्सषेमवीयीनं तपः । मूरादिशोक्षव्रयातपक वरिरद्धेदर्पं यद्रघालि हे को एतद्र“ 
क्षोपास्ख विनातीयप्रतययरहिते पनातीयप्रययप्रयारं दुर । तदरतदपापनमपुत्तभं तपः ॥ 

इति श्वीमत्सायणाचार्यदिरचिते माधवीये वेदारथभ्काशे छम्णयनुैदीयौत्तिी- 
यारण्यक्रमाप्ये दशमप्रपाठफे नारायणीय।पनामयेययुक्तायां यात्निक॑य!- 

मुपनिपच्रटमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥ 

अप नवमोऽनुवाकः ॥ 

अप व्रिहितानृष्टानरूपं पृण्यं त्तनक्ताधनतया प्रेपतति । निपिद्धावरणं ज्नपरति- 
भन्धर्कतय। निन्दति-- 

यथां ्षस्यं सगुध्ितस्य दूराद्रन्पो वादवं पुण्॑स्य 
कर्णे शूरादवन्यो यौति सपाञरिपारं कर्ेऽव॑दि- 
तामवमिचदुवे षटवे एवां वि्टदिप्यामि क 
पृिप्यामीद्वेषमेवांद्ात्ानं सुरुप्तेद् ; शमि ॥ 

इवि ष्णयजुर॑दीपौवचिरीयारण्यके दृशचममपारके नारयणोपनिषदि 
नेयमोभ्नुबाकः ॥ ९॥ 

येके यया एृपतस्पोानादौ स्थितस्य चम्पकपाटच्फरेतकीदुनागदेः संपुष्पितस्य 
सम्यग्वकततितपृष्योपेनस्य येः गन्धः सुरामिर्ति पोऽथे दूराद्शद्रानि पाथुना 
पहाऽऽगच्छति पूं पुण्पवर्मेणो ज्योतिथेमादरेः सत्छोनिः सुगन्धप्रमाना परा 

द्वति मनुप्पटोकात््गे मच्छनि 1 तेष्मापपृन्यमनुेदम् । खय प्रप्य दन रि 2 + 
* उच्यते--यथा रोके सनासयादीनां विनोदाय प्रवृत्तो वेशाप्रदृतादिदुचटच्पपिि 

>> 
प्वलयनक्ाटपनाः किते कूपादवयाये व मिधिद्रेविरेयेद्िं प्रपापिनिप- 

१८. क्न, यङ्स्स्यो) ३ य. "रास्ना 1 २ द. "पस्य ४ स. शरमस्य 8 
५ ८.८. युदे२६ स. दिष्य १०७, सुका ४ 



(प १०अ्० १०] कृप्णवङदीये तेततिरीपारण्यव् 1 ७१५ 

सिधा छद्वादामवक्रमित्पादाम्थां धारया. उपरि गन्तुं प्रवक्ते। तदानीमततौ 
मृनष्ेषं विचारयति । यद्यदि युते हुवे हकारे व्यल्ययेन यकार्याने ९९ । 
अत्त एव वेधिदरूयुवे युव इति पठन्ति । यौमि दमि पुनः पुनः पादमप्तिपार्या पिश. 
यामीयरथः । तदं बिददिव्यामि कर वा पतिष्यामि । जहमित्येतमरथं हशच्रो 
वते | एकारस्थति व्यत्ययेन दकारः । अषिषारायां पदस्य द्दसरे पादच्छरदैनाहं 
शरितो विवशो भविप्यामि ददघश्शौयवि त्वपेवदिन्यगपे गते परतिप्यामीति | 
एषं पे वतमानः पृष्पो विकारयेत् } यैं प प्रकटं एय तदानीपिह जेषे 
निन्दितो मतिष्यामि ततपर्िदायाप्रकटं कुर्या तदाऽपि कके प्रतिप्यामीति । ईभिः 
चायुक्तः पृहपोऽदवास्सापादात्मानं नुगुपतेष्िव्मं छोकदयपर शरहेतुमितति निन्दित्वा 
प्रपादचिवाययेत् ॥ 

शति श्वीमत्सायणाचारमषिरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णवशदीषौततिरो-. 
यद्ण्यकमोप्ये दशमप्रपाठके नाग्रयणोयाप्नामवेषमुक्ताया या्नि- 

कथामुपनिपदि नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥ 

दृति मथपखण्दः सप्त: । 

मव दुश्चमोऽनुवाद्नः। 

„ यपेोक्तमक्सेपेतपुण्यानुष्ठतिन निषिद्धानरणवर्ितेन परद्धान्तःकरणस्य पृरपप्य 
तस्वनुषदे्टुमयमनुवाक अम्यते । तन भरयमामूनमाह-- 

अणोरणींवान्यहतो पयानातमा गुकंयां निर्हितोऽस्य जन्तोः । 
तभमतुं पश्यति वीतशोको पाहुः मसाद्न्पहिमानपीशम्, इति । 

सचिदानमरैकर्ः पररः एरवाभि्ठानसेन परस्प जगतः सस्पत्वदासश- 
इदनोच्यते । भातमधाठरश्य खर्पवायीति भसिद्धम् । मापाकारषिभूने रौकिक्न्पपहारे 
एमन प्रषिद्धः परमर्पर्मगुद्दिरणुशच्दवाच्यः । तषादप्ययपात्माऽतिरयेन 
सृकषमत्वदणीयाय् । आकाशदिगाद्यः परिमागाधिक्यत्वादछोके महच्छव्दवाच्थाः । 

पेतीऽप्ययमात्माऽतिशयेनापिकत्वान्मदीयान् । परमाणुदयएुक्ीनामस्मदादिपरलक्ष- 
गम्पत्वामद<दि सोगिननच्ुगैम्यत्वमस्ि तदप्यासमने नसतीमिपरव्याणीयश्व- 

* सा. पुस्तदे ना्येतव् 1 

१ग. ह. "दानीमद् २. यथाः! रग. यदिषा} ४ स. शमि । जयत १५ गर 

पपिः । ६ कष. "ण्णः 1 ७ ज, न सवेत" 



७१६ शरीमत्सारणाचार्ैदिरवितमाप्यसतेचप्रू-[पप° १ ०अनु० १०] 

क्तम् 1 आक्राशदिगादीनमिकनलाण्डेकीत्वाचादशवरद्यण्डर्तङो स्वधिष्ठानत्यमभिः 

र्य महीय्त्वपुक्तम् । वाद्शः प्रमात्माऽस्य देवमनुष्यादिस्सस्य जन्तोुदायां 
निदिवः । युहाशानदेन हदवषण्डरोकमध्यवरतिनी बदधिरच्यते । गृह, पषण हत्य" 

प्माद्धातोरुत्प्नो गुहाशाव्दः । बुद्धिश्च ्दयपुण्टकिणं स्कृता सन्मध्यवतितात् । 
तप्यं बुद्धावस्य परमात्मनो निहिवत्वे नाम गिचयोपरभ्यमानत्वं नतु बुदधावपे- 
यत्वम् । सक्षनमदापारस्य तदसंमवात् ] त॑ तयाऽवत्यितपीशं दमादिगुणयुकोऽभि- 
री पुरपः प्यति साक्षात्करोति । प॒ चाथिकारो पालुः असादादुषनायते । 
धाता जगतो व्रिषाता प्रसेश्वरः, तष्य प्रपतादऽदुप्रहेः । 

तपा च एषीवदिरुकप्-- 
५ ईशवगनुप्रहाें वृामर्ेतषाप्रना । 

म्टपयकृतन्राणा द्वप्रोणमिव मायते ^ रि । 

कोटमीकम् । अपरत सैकुष्वरहितम् । सपन्नपानाद्रिमोगजातं समोनीनमिति 

पकम जीवये न त्वीशप्य 1 सकत्परेतुमूतान्तःकरणोपापेदमाषात् । भतो 
निदषपिकत्वान्पद्िपानमतिशयेन महान्तम । इदशं प्रेध्वरं परात्ता्त पीत. 
प्लोको जन्पमरणादिशोषरहितो भति ॥ 

द्वितीयाधृमपाट--- 

सप्त प्राणाः भरमवन्ति हप्मांततपापः समिधः सप्त निषहाः। 
सपमे रोका येषु चर॑न्ति पाणा गुद्ययन्नित्तिः सष प, ए । 

शद्धानपरथेतनयो थः परनात्नोलम्य शा्ाय्दन्ययिनेपटसणायं गदा 
रणत्वमुच्यतो । तस्मापएमासमनो मायारपितिदिरात्स्त मगाः भभवन्ति। 
अन्यथ“ परष्यौः व्राणा. दयुलान्, रितेतमिममचिद्रमताः मम॑ल्या- 
फा्ुरादयः प्राणाः परमश्वगादुखपन्तादधे नमुषी द प्ररे द्र नपि पतति परत. 

स्वम्।तेया नक्रुसदीनां स्वम्वरिपियपराशनशत्तथः गप्ताविपः 1 तैगयिमृ्यपाणसतेन 

प्तेष्यकः वेपयाः समिषः) पियिटीन्द्िपाणि पविष्यने प्रवायति त्रियने। 
येकृष्यापि चकुदिनिपस्वं गे।रङ्पेदेन द्विलं नेषा सपम्याप्यतभ्य पापुदर्तिणस्स- 
प्रा्कमपुपरतिमेदररदतं दटच्यम् । एषं थव्दगन्धयेद्धिते पति विषयाः मत सपः 

शने } जपदरा तमिस्यव्देन गमया न संध्य नु निदधाराच्यैन । जमिनिषठानं 

श प्लपायवृणिङ्गगस्ावम्-- 

१ अ. "मयेद म्ग "दिनक , ए द. सस्द्यनट्$ भ्य, ग. शरान यदजा 
171 



(पा १०अब्० १०] छृष्णयजर्येदीयं तैत्तिरीयारण्पकष् । ७१७ 

“काली करा च मनोनवा च सयेदितौ चापि पुधूष्रव्णो । 
स्फुटिक्भिनी विश्वहची च देवी टेरायमाना इति पतत जहाः" इति | 

, ताथ पमेशवतत्ममवन्ति । इमे भूरादयः तप्रस्याका रूोकास्तसात्मभवन्ति । 
येषु सतप खेषु देवमनुष्यादिररीरवर्विनः माणाद्नरन्ति › तादृशा ठका उत्प्ना 
इति पूष्ान्वयः । गुहा इुदधिखस्यां शेत उपटम्यत हृति गुदप्रापः परोवर 
स्पन्नाः पृषतयः पतत प्मृदरा श््यादिकाः परपस्याकाः पदार्विशचेप निषितालत्र 
तत्रावस्पापिताः 1 

तृदीयाषरवपराह-- 

अतः प्मुदरा गिप्व॑ष॒ स्वेऽस्मात्सन्द॑न्ते सिन्धः सर्पाः । 
अवश विभ्वा ओप॑षयो रसांश येनैष भूतसिंषरतयन्तरातपा, हि । 

क्षीतेदयिगप्रतयः प्रयद्रथेरोषा मेर्परतयो गिरिविशेपाश्चसलावसेश्वगत्धर्े 

भरमषन्ति ¡ गक्भगोदवर्यदियः स्वपर यषटविषा नघोऽस्मातपएेशररवुतपत्ताः 
स्पन्दत प्रदर्न्ति। ्रीहियवाया विश्वाः परवा ओपथयश मपूराम्डदयो रसाथातः 
परमेश्वरत्मवन्ति 1 पयोऽहेप्रत्येन गम्यमानोऽन्तरात्या प्पूरदेहविदातमनोरध्य- 
भ्ठ हिददेहो चेनौपषिरेन भसः पनदधः प्भारीरे तिष्ठति # तारस्षो शप्त उत्प 
इति पूवत्रान्षपः । 

चतूर्पपृनमाह-- 

दरष्ठा देवानं पदवीः कंवीनाफपिषिमरंणां मिपो मृगार्णाम् । 

दयेनो एधांणा५ स्वयितिषेनाना९ सोम॑ः पृचिनमदेंति रेभ॑न्) इति । 

अन्तशहिवै्नां प्राणतमुद्ादीनामवेतनानां सषटमुक्तवा चेतनेषु परेश्वरस्योकछर्द- 
र्पेणावस्थानमुच्यते । देवानामशनद्रादीनां मध्ये बरह्मा चतुरुलो भूत्वा पएेश्वरो 
निवामकलेनावविष्ठे । तया कवीनां काव्यताटकादिकरटुणा पुतपाणां मध्ये पदुवीू- 
त्वाञरतिष्ठते । व्याकरणे निष्पनः सुराव्द विषः पदं तद्वति गच्छतीति पदवीः शाण्द- 

साम्पौभिजञो व्याप्रवास्तयादिरूस इत्यः 1 विप्राणां वेदिकमार्ैवरविनां चाह्मणानां 
मध्य प्रूपिलत्तदोव्रध्व्ो वि्ठदविरूपो वस्व । मृगाणां न्तुध्यदां स्ये शक्या- 
पिक्येन युक्तो मिपो बसूष । गृभोपटशितान स्ववा पक्षिणां मध्ये मग्छः येनो 

यव । घनानां एसपहसपाणा मधये ठेदनाभैः स्वधितिः परशुर्वमूब । यागहेतुम्- 

१ त्.ष्तायाययुः। रग. ह. तेषु । ३ ९. "तव" ॥ 



७१८. श्रीमत्सायणाचा्ैदिरचितभाप्यसमेतम्-- रिष ° १ ०अबु ० १०] 

तपस्यात्मकः सोमो भूत्वा रेभन्मघ्रशब्दयुक्त प्न्पवितरं शुद्धिकारणं गद्नानटकृशद- 
भीदरव्यनात पमलेति । 

पमीमृचमाह-- ५ 

अनामेकां लोर्हितशुठप्णां वदीं परजां जनयन्ती ९ सदम् 1 
अजो शको दपमौणोऽतुरेते जदालेनां युक्तमोगामजेोऽन्यः, इति । 

वथृव्ारदशायां परमेशस्य चतुरमृतवहादिशरीरषु विदोयेणव्यानममिवव यपो- 
कनगत्सषटृखकारणभूतां मायाशक्तिुपनीन्य बद्धमुक्पुरुपयवस्था प्रददधैतै 1 न „ 
जायत इना मृटपरछतिरूप। माथा 1 म छयनदिस्तप्या जन्म संभवति ] पाच 

माका, इतरस्य प््षप्य जगरतसत्कायैत्यात् । यदाऽप्तो तेनोग्ानि पीणि मूता- 
सुताय तदरपाऽयतिष्ठते चदा छोहितशुहकरष्णयर्मुमेवा मनति] तथा च चछन्दोगा 
सामनन्ति-- “यदम येहितर सूं तेनपरसदरूपं यच्छे तदपां यत्कृष्णं तदन्य 
इति । अद्मरब्देना् एरपिव्युषरक्ष्यते । रनःप्स्वतगोगुणा पा रोदितादिा" 

रुपटकष्यनते । गुणत्रयादिमका सयित्युरुं बति । परा च देवतिर्यसनुप्या 

विरूपां गुणत्रथस्मकतेन सूपां बहुविधां परजां अनति । म॒ जायत दयनो 
जीवः, तस्याम मायावदुनादित्वाहुसतिनीलि । तारो जीवो द्विविः--आप्तक्तो 
विर्तेति। तवोर्मध्य एक आपततो योऽनो भवः पूरवोक्तामनां मायां जुषमाणः 
पीतिपर्कं सेवमानोऽुशेते तदनृरेणेव कीति । विपयानेव यु्ानो विवेकरहितो 
जन्ममरगभ्रवाहर्सेण प्तचरतीत्यथैः। यन्योऽनो विरक्तो जीवो सक्तभोगाभेनां मायां 
जहाति परित्यनति । विरक्तेः प्रागेव बोगाम्भकत्वा( गा मुक्ता ) ग तृपरि्ादधो 
कयते पामौमेियुक्ता माया भुक्तभोगा तां मायां तच्वविवेकेन षत एतवरथः 1 

पष्टपृचमाह-- 

हष्सः शनिषदरसरन्तरि्षसद्धोता बेदिषदर्िपिुरोणसद् । 
दृगदररछध्तसगे(मपद्न्ना गोना तना अंद्रिना वहतं वृत् › एति ॥ 

यः पुमान्विवकेन मायां परिर्यजति तस्य स्रवैमपरि जगद्रद्मख्तेणावमा्तते ईल- 
यमर्रो(्नोधैः प्ररे । तदरपमादौ जगदनुचते हन्ति सदा गच्छति दंस 
आदितः प्न च एचो शद्धे षण्डे ज्योतिर्मय सतीति शुचिषद् सूनालरूपेण 

१ ख. श्ल. “गि र्पाण्युता" ।६ प्ष.न्ते। रागृः॥ ३ ग. "यासि! * ख. श्च, जने. 
यन्ती। पग. "रणं प्र" ६ स, सर 1 ५ ल. "श्यते ता) < श्च. वाधितामिस" 1 ९ ग. दवे. 
वमाप्ोऽर्थोऽग्र प्ष्ययते 1 घ. इत्येवं मखरा्योऽव् म । १० स. परदिश्यने । 7) 



रपा१०अब् ० ०} प्ययलुरदीयं तैतिरीयररण्यकमू् ` ७१९ 
नगक्गिवापहेतुतवात् । वस्वीः, हषः पत्नतरिति सीदतीलन्तरिक्षसत् । होमनि- 
प्पादक भहवनीयायन्ोतरा तटेण पोमयागाय्गमूतायां वेधां पीदतीति वेदि- 
पद्] अगवास्यादितिपिविरोप्मनपेष्य मोननयाचूनाये तत्र तत्र गच््युरुपे वैरे 
शिकोऽतिधिः, तद्पेण दुरेणेषु रृहेषु परकीयेषु परीदतीति कुरोणसत् । नृषु 
मतुप्येषु क्मीपिकारिनीवहेण पदति नृषद् । बो प्रे सेपरे कशह रवत्ारी 
एूममीयेवस्सेण परीदतीति परसू 1 ऋति से यैदे वर्मगि फठ्सेण पोदतीति 
हसत् । व्योन्याकरि भ्ष्िस्सेम पीद्तीति व्योमसद् । अन्यो नवीपमुरा- 
्िगताम्यः शहवभकरादिरूपेण जात शत्या 1 गोम्यः क्षरादिर्तेण जायत इति 
गोजाः । परत सत्वववनें तपयातकीरिपेण नायत दृति ऋतन; ! अद्विम्यः पर. 
तेभ्यो वृह्मादिस्पेण जायत इलद्िनाः 1 हप इत्ापमयाद्िना इत्यनेनोक्तं षज. 
गदल सज्रपटते पं बृहद्र! अन्ञानिदछ्। नगदट्यण माप्तमाने पै ज्ञानि 
नवेत्यरषः | 

पतमीपचमाह-- 

ग्यस्मालाता ने रा मैव किंयनाऽऽस्त य आवरिवेधा पुनामि विन्धा। 
भनाप॑ति; मनां संविदनस्तीणि ज्योती परि सचते स पोष, इति । 

दैपः सरस्य जाते वप्रल्पत्वं यदुक्तं तदत्र मतिपरायते । नसम्यतिरिक्तं क्स 
कियिदक्तीति कदन्वादी प्रयः 1 किमिचेतने जमद्र्म्यततििक्तपराहो चितम जीवः। 
भरेतेनत्वपकषेऽपि 0 पृष्रस्वमावि दतु बरच्यतिरिक्तमुत पू्ैमाति ! न तावद् 
ध्मभाविनो व्यनिरिक्तत्वमि्युच्यते । जाता सृेरूधवुतपन्ना प्रना अस्मात्परेश्व- 
रत्परा भ्यत्िरिक्ता म मवति । सापि पूर्वमाविनी उ्यिरिक्तलमितयुच्यो प्र्टः व 
किचन किमि नरहत्यतितिकतं वाठ मैवाऽऽ्त । “एकमेवाद्वितीयम् इति शलय- 
न्तरा । नापि येतनप्य जोवस्य ब्र्मव्यतिरिकततवभितयुच्यते 1 येः परि्वरो 
विश्वा शुषनानि पवैटोकवतीनि शरोरण्यादिवेश जीवरूपेण भरषिवेशे | ५अनेन 
ज॑विनाऽऽत्मन।ऽू्विडय" इति श्चत्यन्तरात् । प्र प्रजापतिः अनापाटकः परमे. 
धरः मनया स्वस्नदुत्पनया देवतिर्वगादिर्पया संविदानः सगे तादास्यं॑लम- 
मानो यौति । स परश्वरद्वीणि व्योतीप्यन्यादित्यचन्ररूपाणि सचते सम~ 
भैषि वादाल्यकठन्यं प्ामोति । कीदशः प्रेशर 1 पोदश्ी मश्नोपनिपव्योक्तपो- 
उशफटेपितः । तेत्र हि प्राणश्रद्वादिके कृत्लममरि जगत्पोडशावययहसं परमात्मा 

ॐ एतद्पुमनिधिततष्वर्क्मरं ४ 

१. छ, द्रव । रर. "उगत" । 



७२० शरीमत्सायणायार्थविरनितभाप्यसमेतम्-[परपा० १ ०अनु १०} 

पति श्रुतम् । ता एति पृद्रटन्ययेन कार्यकारणयोरव्यतििकात्पोदशकरास्पेग 
लगता पह तादात्मयपंबन्धादयं पोडशीतयुच्यते । 

सष्टमीपृचमाह-- 

कऋविध्तीर५ हवमदे पोः विदतं नः 1 
+ सितारं तूचक्षसम् › इति ॥ 

पथरोकमरघषतचचत्तानटामाय परमेश्वरारपनारूपाः केचिन्न इत आरभ्योच्यनो 

वपतोभनस्य बदन्नानरूपस्य बिधततीरं विशेम प्पादयितारं परमेश्वरं श्वामऽ- 
स्मदनुमहार्षमाह्यामः । नोऽक्माकं तादशरानां कुविस्पभूते तच्चज्ञानरूमं घनं षनाति 

पमनते प परमेश्वरो ददातीत्यर्थः । कीदयां विषृतरम् । सवितारमषदुबुदधः परर 
कम् । नृचक्षष नृणां मनुप्याणामपिकारिणामाचर्यस्सेण दक्वविदाप्रवक्ताम् । 

नवपोमृषमाह-- 
अपा नैं देव सवितः प्रनावरसावीः सौभगम् । 
प्रा धुप्प्वमिंय९ पुव › एति । 

ह समितः प्रेरक देवापरासिन्दिने नोऽस्माकं विदयापिनां भनावृच्छष्फशि- 
प्यदिपरमोपेतं सौ मगमावचा्यल्पं माम्य सावीः प्रेरय प्रयच्छेतयथेः । दष््वपनिे 
दुटसयसपदशं दतपरतिभासं परासुव निराङृह । „ 

दशमीपृचमाद-- 
बि्वानि देव सविहद्ुस्विनि परासुव 

यद्द्र तन्म आसुव ? इति 1 

हे प्रवितः मेर देव दुरिखानि ज्ञानप्तिन्धकानि पपा विश्वानि प्राणि 
पराप्य पराकुरु । भद्रं कस्याणमतंमावनाविपरीतमवनारदितं तकचक्ञानं पदि 

तम्मे मघुपाप्कायाऽऽप्ुव ह्ाकल्येन भयच्छ । 

एकादयीमूचमाद-- 
मध याता तायते मधुं परन्ति सिन्धवः 1 
माध्वीः सृन्लोप॑धीः › सति ॥ 

श्रुतायत “रं परं ब्रते तदिच्छते मह्यं रादा वायवे पथु माधर्योपषलितं पपं 

% एततपदद्रयपनिधितस्वरकम् । + एतत्वदद्रयमनिशितस्वेरकम् । 

५ प. "सर्ज वै“ पति शयन्तरव 1 त^ 1 घ. २ बिधाताए। ३ पत. दिातार । ४ ध. करिणा 
तार" ‡ ५ श्न. “म् त प्र(व्ोयते गण्ड" । 



{पिपा०१०अब्° १०] कृष्णयतवेीय तैत्तिरीयत्राह्यणम् । ` ७२९ 

यथा मवति तयौ वान्ति रोषः । प्रे हु यायौ रोगोतपस्या तच्चकञानवि्नः पप 
यैते। भतः प्न मा पूदिति वायोरानकस्ये प्राते । प्पुततरमापि तततदादुकृषयं 
अष्टव्यम् । सिन्धवो नद्यो मधुक्षरन्ति मघुरमासेम्यकरमुदकं पेपादपन्तिलयः । 
आपधीनीहियवाद्पोऽपि नोऽस्माकं पराध्ीर्णषुराः पैथ्यर्माः सन्तु । 

द्वादशीमृचमाह-- 

मधु नक्तदुतोपसि पधुमसपार्थिवर रज॑; । 
पपु यौरेसतु नः पिता › एति । 

` नक्त रच्रादुतामि चोपति प्रमति दिवतेऽपि विदा्धिनो मघ मदुरमनुङूं पल 
मस्तु कराल्कृतोऽपि दिनो मा मूदिलर्षः 1 पाधिवं सज एषिव्यामवहिपतं दायनादि- 
सपानगतं एनोऽपि मधुमन्माधुयेषितं कण्टकपापाणादिराहिलेनानुदूलमस्तु 1 नोऽस्माकं 
पिता पितृषदशी योरपि पध्वस्सु, अतिद्यदविमातिकूल्यरहिताऽस्तु । ^ चः पिता 
परमि मता > एति म्रानतरादिवः पितरतवम् 1 

श्रयोदक्षोमृचमाह-- 

मधुमान्नो वनस्पतिपैुमा९ अस्तु सूपः । 
ध्वीरगीवो भवन्तु नः › इति । 

सनस्पतिशरूतपनतादििनो ऽप्म्ति मधुमान्मधरणलोेतो नीवनरतुरस्तु । 
सूर्योऽपि प्रसूते सेतापमरृत्वा मघुपान्माधु्येणानुदकाशनेन युक्तोऽस्तु 1 गावोऽपि 
जोऽस्ान्परति माध्वीर्ीवनेतुमपुरसत सेषेता भवन्तु । 

चतर्दशीमृचमाह-- 
घतं पिपिकषिरे प्रतमस्य योनिँ थितो पतदवस्य धाम॑ । 
अटुप्वयमारव॑द मादयस्व स्वादं पम षति हयम् › इति ॥ 

मेग्यनातप्य ज्ञानयौम्पेहाुरुल्यं प्यं ज्ञानपाथनयागादिकहेतोसोरातकूयं 
प्ार्भयते 1 पव यजमाना अभ्नावाहवनोयादिस्पे धृतं मिमिक्षिरे पिक्तवन्तः । मिह 
तच् इति घातुः। तदृषतमस्यर्योनिरतपत्तिकारणम्। पतेन व्वारामिवृद्धिदशनात्] 
सतोऽयमधिते धित परतमाभित्यावह्यितः । धिगस्यायेरपीम स्यानं तेनोेतु्ी । 

, हेऽोऽदुप्वधं स्वधामन्वस्मदीयं दविः खवरूपमनुदटयाऽऽबह देवानत्राऽऽनय् । मानीय 

१ स. श्या भवन्तिः! रख चिन्नः घं"॥ ३ स, "चन्वेा ज" ॥ ४ स, सुपच्यषपः॥ 
५ स. “योम्यदे'। ६ स. “तरवा । 

५१ 



७२२ श्रीपत्सायणाचायैविरचितमाप्यसमेतम्-[परप०१०अन्° १०] 

च पाद्यस्त डा्ु 1 हे पम भेष स्वाहादरते छाहाकारिणातयमि्ं हय 
बि षह देवान्प्रापय । 

परदक्ीमृचमह-- 
॥ 4 १, ५ 

सुदरदूिर््मा^ उदारदुपार शुना सम॑शतत्वमरन् ! 
परत्य नाम गुं यदसि जिष्ठा देवानं ममूवं्य नामिः › इति । 

समुदरवदतिप्रमूतालरमाह्मन ऊरिसपीदशो नमो मधुपान्मग्यत्यन माघूर्- 
युक्त उदारदुदगच्छत् । उयतन इत्यः । यथा रोके समुदान्तरद्वा उतपन्त एवं 
दि चिदेकरप्तात्परमासनो जडं भोयनातं प्र्वपुतन्नम् । धर क्षरणदरीप्त्योरिति धातो. 
रुत्पनो पृतशब्दः । पूतं दीप स्परका्ंबरघ्ेयर्थः। तप्य वणो यन्नाम प्रणव- 
रूपं गं सवैवदेएु गोप्यमस्ति । तथा च कठैरास्नातम्--“ परथ वेदा पत्दमाम- 
नमि” इति भ्तुत्य « तत्ते पदं सग्रहेण ववीम्योपित्येतत् ” इति । तेन प्रणव 
पेणोपा्ुना ध्याने शनेर्चायैमागेनामृतेवमुतपक्तिविनारारहितं बतं 
समानदह्म्यगानशे प्राोतीलर्ः । तच णकारं नाम देवानां निहा कर्यान. 
पैरभरन्त्ुरयैपाणत्वेन निहव सदा मुतमध्ये वति । चेद प्रणवे नामा- 
मृतस्य विनाशरहितस्य गेक्षस्य नाभी रथचक्रस्य नाभिरिवाऽऽध्रयमूतम् । सनन 

हि गुक्तिरूपं फं प्राप्यते । अत एव कठेरान्नावम्--“ एतदेवक्षरं तात्वा यो 
सृदिच्छति तप्य तेत् ” इति । एतस्यामृवि प्रणवस्य भे तषप्ापनलमुक्तम् । 

पोडरीमृचमाह-- 

ववं नापर मन्वाम शतेनास्तिन्यङ्गे धारयामा नमोभिः । 
उप॑ व्रह्मा धूंगवच्छस्यमाने चतुः ऽवपीद्रौर एतद्; इति ! 

चयं ज्ञानाधिनः पुरुपा असििज्तानयजने वरतेन दीपेन छ्प्रकाशेन वष्मणा निमि- 
स्यूतेन अणवरल्सं नाम भरवयाप सर्द ध्यावन्त उश्चारयाम । ततो नमोभिर्नम- 
स्कोरा वये चिते ब्त सदा पारयाम । ज्ञनप्य यतनत्वं मगवतोक्तामू-- 
५ स्वाध्यायन्तानयज्ञाश्च यतयः सैदितव्रताः › इति । शस्यमानम्मामिः प्रणयेन 
स्ुयमानमुपशरूणवसपाशववतिमिसत्तेदिभिः स्तूयमानमेतदू बतत चतुःगृगोऽकारै- 
करोरसकारनादद्पदृह नतुषटयेपितो गौरः शेवः प्रणवाष्य ऋपमे.ऽवमीदान्तार् + 
वदततत अत्यपादयदविलर्थः १ जङारादौनं मकमा सृद्त्वमुचरतापनीये 
यतम्--“ युगे प्व सेयोऽ्य » इति । निष्कमिलुेयतवेन निर्मदचस्प्णव्य 

१ग. “ममनु । ३ स. "नि 
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गर्वम् । वृपमङ्पत्वं च संदितोपनिपयान्नातष्--“्यङयदपनप्रपमो विश्वरूपः” 
इति । एवमनेन प्रतिषादनपुषलकष्यते 1 

सप्तदशीमूचमाह-- 

चत्वारि शृ प्रयो अस्प पादु द शपे सप दस्तौसो अस्य 1 

तयौ वद्धो देपभो रे।सवीति यहो देवो मलौ ‹ आश, सी । 
णुदा प्रणस्य यन्पकारादीनि शृङ्गि तानि चत्वारि । अस्य प्रणधग्रतिपाद्य- 

खेन प्रणवरुूपस्प ब्रह्मणञ्चयः पादाः । पयते मम्यते बदातत्समेभिरिति पादः । 

सध्यात्ं विधतेजतपा्नाः । अयिदैवं विरद्टिरण्पगमव्याद्ृतानि । दवे शी उत्तमा 
शप्पानीये चिदधिदूषे दवे शक्ती । तथैवास्य ब्रदणो भूरादयः सेप्र शोका हस्तासो 

एरत्यानीयाः । निधा बद्धोऽकारेकारमकरिषु विधतनपप्राषिराहटरण्यगमीव्या- 

कमीव परिभकारेण सबद; वुपभः प्रणवे! मदस्तेनोरूपं बरह्मतत्वे रोरवीति, भति- 

दयेन प्रतिपादयति । तदेष प्रतिपाचं एष्ट क्रियते-देवः परेतो मल्याम्मतुप्य- 
देहानायिवेश पर्वः भविष्टः “प्त एप इहु भरष्ट आ नसपनम्यः"' इति 
शरुखन्तराच् । 

अष्टदरीमृचमाह-- 

त्रिध हितं पणिभिगदर्माने गवि देवासो एतमन्वंविन्दन् 1 
इनदर एक सूथं एद जजान बेनदिकं स्वधया निष्तसुः) इति 1 

तरिधा हित शरीरे विश्ौनतप्रज्ञास्येन भिप्रकरिण ब्रस्ण्दे विराङ्विरण्गमी- 
उयाक्रतारयेन न त्रिभ्रि)प्रकरिणावधिते पृतं दीप्तं प्रकाशं ब्रत देवासो 
देववरतास्िका अनतर्यु्ाः पुरुपा गवि वानि वत्वमस्यादिवेदरूपायामन्वविन्दन्- 
नुक्मेण खन्यवन्तः । कौश पृत्म्-पणिभिगुंद्यमानम् । परण व्यवहारे सुती 
सेति धातुः । पिभिः लोवभिर्परेष्टभिराचार्भैः परमररस्यसेन गोप्यमानम् ] त्रिवा 
हितमित्थेतदेव विविच्यते } इन्द्रः पर्युक्तो विराटपुल्प पक जागरणस्पं 

जजानोतपादितयान् । पूर्व्नव्दस्तेनस्ितेन दिरण्यगर्भवुषचक्षयति । स्र च दिरण्य- 
मर्भे एकं समर्प जनान । बेनेतिरेति षाः कानितकर्मा । वैनासार्वदु सराहि- 
स्येन कमनीयादन्याकृतादेकं पुरूपं निप्प्तमिति शेषः । स्वस्िनेव धीयतेऽवस्पा- 
प्थत इ्या्यान्तसरदिता ब्रह्मरूपा चित्छधःवाव्देनोच्यते ५ प्त मगवः क्िन्- 

१. “ति । चत्वारिशर । ख. घर. श्वत वि'। ३ग.^वतिप्रः। गत. तिभि य! 
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तिष्ठत इति स्ये मिध " इति शुलयन्तराव् । तया थया तर्र्प॑या चिता 
पूर्तः इन्दपूेना निष्श्चनीमरणादिकं निप्मावितवन्तः 1 एताम्या दम्या 
भणवतव्मतिपाार्थौ प्रपधितौ । 

एकेनिवीमृचमाह-- 
( १ र, ६ 

यो देवानं भयं पुरस्ताद्िश्वाधिकों स्द्रो मिः । 
दिरण्यगृम प॑ष्यतत जाय॑मान५ स नो देवः युभय स्पृता से पुनन्तु, इति! 

यो देवो हिरण्यगर्भे पपत परातात्करोति । रीदसं हिरण्यगर्भम् । देवानां 
मथपममनदादीनां मध्य भादिभूतम् । पुरस्तालायमानपयरीनराुत्प्तेः पूर्वमेवो- 
स्पधमानम् । अनेन प्रायम्यं स्पष्टीकृतम् । कीददो देवः } विन्वापिको विध्य 

जगतः कारणत्वेन तस्मादधिकः 1 सद्र रुदतैदिकः शब्दस्तं द्रवति प्रामरोति । वेद- 
अरतिपा् इत्यर्थः 1 प्हपिर्पोणामतीन्दिद्ष्ूणां मध्ये महान् । “यः तः 
सनत्? एयादिश्रतिप्रतिपाय इत्यर्थः । स देवसाद्शः परमेश्वरो नोऽसभ्णुमया 
स्गरलया परवत्ारनियतैफलेन शोमनया ब्तेतच्ातुपमृत्या सेयुनवतु पेयु्तानरोदु । 
सोऽय म्नो ्रह्मविधन्धये जपितत्य इति मन्नरिङ्गाद्वगम्पते | 

विदीपूमाह-- 

यसमातपरे नापरमस्ति िचिघस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति फत् ॥ 
पर ईय खन्धो दिवि तिपतयेकस्तेनेदं पूरणं पुर॑पेण स्रम् › एति । 

यदुक्तं शुभया स्पृता प्तयुनक्रित्वति तत्र स्मरणीयं तत्वगत्र निर्विद्यते--पस्मा- 
द्र्तस्ात्परमुत्छषटमपरं निरं षौ वस्तु किचिदपि नास्ति 1 यस्माद्रकषतत््थाद- 

णीपोऽव्यल्यं वतु नास्ति । तया उ्यायोऽधिकमपि कश्िर्सकिचिद्रमि यस्तु नात्ति । 
परापरशब्दाम्यां गुणेतकर्निकर्मी विवक्षितौ । उयावोणीयःव्दाम्यां परिमाणोस्क- 
पापको 1 परकारोत्कगीपकनिपेषेनद्वितीयतवं प्षिथ्यति । यया छेकः पूतो गमना- 
मभनरहित एकत्रैव स्तव्धोऽवतिते तद्वदयगद्वितय एवः परमश्रः स्तव्पो निरि 
समरो दिषि घोतनात्मके सपरकाशस्र्पे तिष्ठति । तेन पुर्पेर्ण पूर्णेन बिद्वकरतेन 
परमात्मना सूर्दमिदं नगदूरणम् । जगदाकारो नाचि न्तस्वमेवादस्पतमिभ्ः { 

` पकर्विशीपृनमाह-- 
न करपणा न प्रजया परनन स्याेके अमृतत्तर्मानदः । 

भद "पयोपनि' 1३. चकोयाद + ३३७. च.\ ञ्ए. नधि" 
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परेण नार निदितं ग्यां विभ्राजते ययत्तयो विषन्ति, इति} 

यपोक्तव्रतत्वानुप्मरणत्यान्तरद्व स्षलागरूपं साषनमन्नोच्यते । भ्निहोधादिकं 
सहस्क्वःप्रसधान्तं यत्कर्म॑तेन कर्मणा तदमृतत्वं न॒ ठ्यते । «^ परमया 

पिदरम्यः” एति श्रुतेः दपितृभिपयादणादूविमोचनहेतर्या पतरादिरूपा प्रना 
तयाऽप्पमूृतस्वं न छम्यते । "दानि प्व प्रतिष्टित तस्मादानं परमं षदन्ि" इति भुतै- 
नदनस्य चहूविधफलक्ताधनत्वावगमैत्तस्य दानस्य निप्पादृकं यद्धनपरलि तेन भने- 
नेपप्यमृतल्यं न छभ्यते । फं तदि करमप्रजैदीनां स्वपर टकिकपदिकन्यापाराणां 
स्यागेनेके केचिदेवान्त्ला अगृतरेवमानभु; प्रापरवन्ति । यदपृतसवं यतय इन्द्रिय 
तरियमनशोला विश्चन्ति भागवन्ति तदमृतत्वं नाके परेण स्व्ादष्युृ्टं सुया 
स्वकीयबुदधायेकाायां निषितिमवस्थितं पद्िभ्राजते विशेषेण दीप्यते । अन्तपुतरैरत्- 
भूयत इत्यषः । 

दवािशीपूषमद- 

वेदान्तरिकषाननिधिताथः संन्पायोगायतेपः शृदुसस्तांः । 
ते नर्॑मलोके तु परा॑न्तकाके परांगृतात्परिपु्यन्ति संव, इति । 

पूर्वस्यापि त्यागस्य मोक्षप्तायतत्वमु्तम् 1 अन्यश्र-- “तरति शोकमात्मवित्” 
न्ञानदरिव तु कैवल्यं प्राप्ते येन मुच्यते” इल्यदिश्ुतिस्मृतिषु कामस्यैव मेकषदेतु* 
स्वमुच्यते । अतोऽस्यामृनि पिरोषपरिदाराय ज्ञानतैन्यापतपेपि्षि एषगुपयोग उच्यते । 
पेदान्ता उषनिपदर्यागि तैरत्यन्ं पर्वसंप्ारनिव्कलेन विशिष्टं ज्ञान यदि तेन 

निभितो जीक्रक्यलक्षणोऽर्पो यैः पुरै वेदान्तिानसुनिधितायीः । सर्पा 
सयोगाततेन्पाप्रः पूोकतः प्रनादित्यागसतसूर्वको योग. भमाणविपर्ययविकल्पनिद्रा- 
समृतिरूमाणां पद्यानां चिवरतीनां निरोषो योधः, ^योगधित्दृत्तिनिरोघः" इति पत 
छिना पूनितत्वात् । तस्मा्ोगरात. । शुद्धसरा विपयभोगच्याृत्तचित्ताः 1 अत 

एव यत्तयो नियमनशीढाः 1 रतेन ज्ञानं तत्तप्रकारनिनाविद्यानिकतकं त्यागक्तु कवि~ 
यमोगनिवृतिदठारा वित्दिदेतुरिति धथगुपथोग्र उक्तो मवति । समणो लोको दरनं 

पाक्षास्कारः, तासिदुत्पने तति ं्ारिपिजक्षणास्ते पुरुषाः । ैरक्षण्यधोतनार्सतु. 
शव्दः । तादः पुरुषाः से परिमुच्धन्व । ज्ञानिषु देवमनुप्यतवादिकृत उत्तमो- 
पममावोऽ्रयोजक इति विवक्षया पएवे इत्युक्तम् । कदा मुच्यन्त इत्याशङ्य परन्ति 

काठ दृतुक्तम् 1 पत्यज्ञने चो देहपातावप्रः सोऽयमपरान्तकायः ॥ पूरदेहस्य 

१ स, “देत । २ रा. “समादानं । ३ ग, "जायनादी- । ४ ख, छ, न्याः । ५ श, तेन । 
१. "न्यन्ते! हा १७ ग. ^सनुत्तम 
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पियमानलात् । नष्ट सत्तान यो देहपातावपतरः सोऽयं परानक्ठः । ूरेह्महण- 
रहितत्वात् 1 त्िन्परान्तकाले पं्ारवन्धानुच्यन्ते । नन्वज्ञनिनोऽपि प्रख्यवाडे 
स्खगृहमशपेरंदपटक्तगाहन्वानयुच्यन्त एवेयायाङ्कय परामृतादितयुक्तम् । नगस्कार्- 
परलेनै्रएं परम् । तत्द्धानमन्तरेण विनादारहितत्याद्रतं ताद शात्परामूतादभ्पाछ़- 
तादज्ञनिनः प्रटयकाटेऽपि न सूच्यन्ते ! द्ानिनस्त देहपातावप्तर एव तादशादस्या- 
छतादपि मुच्यन्त इति विशेपः । 

शरयोविंरीृचमह-- 
४, ५१) ५ ५. 

ददं विपापं वखेदपपरते यदुण्डरीकं पूरम॑ध्यतश्सयम् । 
0 क) ॥ ५. 

सनाप दहै गगने विश्चोकं तस्िन्पदन्तस्तदुपासितग्यमू ) एति । 

त्तं जञातुमपमरथस्यीत्नोपाप्तनमुच्यते । यदेतदुण्टरीकमषटदं हदमकमच्मलि [ 
कीटराम् । देदमरपमद्धठमान्रपदिमितत्वात् । यिपापं चित्तैका्यप्यानलेन पाप. 

हितम् । षस्वेद्रपभूतं वर्य शरष्ठस्य परगात्मन उपटव्यिस्मानत्वेनोपाक्तिस्थानत्वेन च 
गहरूसम् । पुरमध्यसंस्थं हस्पादादिमिः सैरवयमैः पूर्यत इति परं त्स्य मध्ये 
मर इवान्तराऽवस्पितम् । तत्रापि तत्सिज पुण्डरीक देऽश्यपरदेरो गगनपा- 
फाशवद्मूपर बहमर्पपसि । रक्षणः सूर्वगतत्वेऽपि धयकाशवसुण्डदीकस्थानपिक्षयाऽ- 
स्मतवमुपचयते । तरथा च श्चखन्तरम्--“भप यदिदमलिन््हपुरे दहरं पुण्डरीकं 
वेदम दषटरोऽस्ि्न्तराकााः," इति । दहराकाशस्य च नह्सत्वे दहराधिकरणे 
निर्गतम् । भत एव विशोकं शोकरहितं गगनशब्दवाच्यं बरघ्य । एवे सतिं तस्मि 
न्पुण्डकेऽन्तमैष्येयद्र्वतवमसि तदुपासितव्यं विजातीय यग्दितेन सनात. 
यप्रत्ययमाहेण दिन्तमीम् । 

चरतुर्वशञोवमाह-- 

यो वेदादौ स्वैरः भो्तौ वेदान्तं च मृतिष्ठितः । 
सस्यं मषतिलीनस्य यः परः स मदेश्वरः) इति ॥ 

शति कृप्णयलर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यङे दशमपरपाटके नारायणोपनिपदि 
दशमोऽनुवाकः ॥ १० ॥ 

वेद्मनाम् “अग्निमीदठे पुरोहितम्" ^ हे त्वेयं त्वा ” दृत्यद्रीनाभाद्रिरपकमः, 

चसिदधपनमे यः स्वस यो वणैः मणवलगेऽलि प्त च स्र प्रणव वेदान्ते चोषनिष- 

% ख. "रलः ॥ २. हा. “त्वम् ! दाः 1 ३ग. ददर 1 ड ग. विपाप्म। ५ग- "ोक- 
स्त्म । ९ त. श्ये स्रो" । ७ म. ददएम 1 < प. छ. द्रयुरसोरन्द" 1 ९ छर. विवेचनीयम् 1 



पिपा १०अब्० ११] कष्णयञ्दीयं तैततिरीयारण्यकप । ७२७ 

पोपित्येतवस्रमिदं पमिसादिकायां प्रतिष्ठितः प्रतिपादितः, स च स्वरः प्रणवो 
्यानका ्कृतावव्याकृते जगत्कारणे रीनो भवति । अकारोकारमकोरषु षिराडि- 
र्यगर्माव्यातानि घ्यावा विरादूममकारमुकारे प्रविडाप्य तं चोका टिरण्यगर्मस्पं 
मूढप्रकृतिल्पे मकर भविपयेत् } तस्य च प्रकृतौ लीनस्य प्रणव्य यः प्रशवर्भ- 
मातरास्सेण नद ष्यात्य उ्ृष्टोऽखि, सोऽयं महैश्वरो विज्ञेयः । अनेन मघ्रेण 
पक्त मगनशवद्वाच्यं वस्तु भरपशचितम् ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचार्यवरिरनिते माघवीये वेदारथप्रकाशे एस्णयरुवेदौयौत्तिशै- 

यण्यकमाप्ये द्रामुप्रपाके नारायणीयापरनामपेययुक्ताय या्तक्या- 

मुषनिषदवि दशमोऽनुवाकः 1 {० ॥ 

घ्धकादशोऽनुवाकः । 

एवानुबाकान्ते एदयपुण्डरौक उपास्यं यन्मेशवरखरूपं निर्विषं तसिनुप्प्यगुण- 

वि्तेषा अस्ित्ननुाके तिशेयेण परददने । तय भ्रथपराचमाह-- 

सहघ्षीरप देवं विश्वाक्षं तिध्युवम् 1 
विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पथम, इति । 

व परोक्तं महेशरं ध्यायेदिति रोषः । कीदशं देवम् । सदसी प्हवशबदे- 
मापरिमितत्वमुपठयते । अनन्तरिरस्मिलयर्पः । प््ैनगदात्पकं विरू महेश्वरस्य 
दहः | तपा पतत्यसदादिशिरांि सर्वाण्यपि तदीयन्येवेत्यननतदिरिरतवभ् । जनेनैव 
ज्ययेन दशानि प्र्वण्यप्पदीयान्यक्षाणोन्ियाणि तदीयन्यवेति वि्ततत्वम् 1 

दिशवस्य सपर्य जमतः शं सुलमस्माद्धवतीति पिधशंमुः(भ्ः), वादश । उक्ते सद~ 
सरश्ीये विरा देहेऽवस्थितस्य महेश्वरस्य निगखरूपं दितीयर्भिनोच्यते 1 विभवं 
जगदात्मकम् । आरोपितस्य जगतोऽपिषटानन्यतिरकेण वाखवसूपामावात् । नारायण 

शल्द्य निषदनं पुराणेषु दक्ितम्- 
आपो नारा इति भोक्ता आपो यै नरसूनवः । 
अवने त्व ताः मोक्ाेन नारायणः स्मृतः" इति ॥ 

जगत्कारमेषु प्चपूतप्वबस्िते श्यः । यद्वा परकनेः प(तिनै)रः । तसमालातानि 

मग. "वाद्यष २ स. रि्ठरेण } ३ स. सत्वम् । ४ ग. "चनम् । ५, छ. ^तमिष्य'॥ 
६. ( थः (व 



७२८ श्रीमत्सायणावारयैविरवितमाप्य्तमेतम्-- रष ० १०अ् ०११] 

यानि तानि नाएान्देनोच्यन्ते । तान्येतान्येवायने स्याने यस्य प सारायणः । प्त पवे- 
५ न्द्रमिधादिर्पेणावशिततवादेव इत्युच्यते ! तया च शाखान्तरे मन्न मन्नातः-“द्ं 

त्रिं यर्णमश्निषाद्रः” इति । न सतीलकषदैः, अश्चत इति वा तस्याक्षरतम् । 
काएणतेनोतकर्मात्परमत्वम् । नियन्तु पमर्थतवास्मयुत्वम् । 

द्वितीयामृचमाद-- 

विन्षवः परैं निं विश्वं नशियण९ ईरिभू । 
विश्वेद पुरषस्तदिशवमुर्जीवति, इति । 

विश्वतो जगतो जखवगात्परमृत्छृम् । ऋररमेदेन पुनरक्तिपरिहारो ब्रटन्येः { 
यद्रा सतुतिरूपत्वादनेन स्पेण ध्पातन्पत्वाच नासि पुनरक्तिदोपः । विनाशारहितत्वचि- 

लत्वम् 1 पर्वासकतवाद्धिशवत्वम् 1 नारायणलं पृपमेवोक्तम् । पाप्याक्तानस्यं च हर्- 
णाद्धरित्वम् । यदिवं विश्वमिदानमन्ञोनदृध्च अर्यते तत्पर्वं॒वस्तुतत्वद्टा 
पुषः परमासमैव । स च परमा तद्वि्पुपजीवति स्वस्य व्पवहारा्यमाश्नपति । 

तृतीयामृचमाद-- 

पर्ति विन्व॑स्याऽऽलोशवर^ शाश्च॑त« शिवचयुतम् । 
नारायणं षहारेयं पि्व्मानं पराय॑णम + एति । 

विश्वस्य जगतः पारकत्वा्त्वतिः 1 आत्मनां जीवानां नियामकलवादीश्ररः 1 नि- 
न्तर धतैमानत्वाच्छातः । पदममन्नलत्वाच्छिवः । न च्यवत इत्यच्युतः ¡ नारायणत्वै 
पूर्मक्तम् । ज्ञेयेषु तच्वेषु मध्ये पौवत्वानमहाततेय[तव]म् 1 जगदुपदिनत्वेन तद् 

भेदादूविशवातमत्वम् । उक्छृटाघारलयत्यरायणत्वम् । प्षमप्यारेपितं जगदधि- 
छनि वति । 

चतु्ीमृचमाह-- 

ल्नाराधेणः प॑र वरतं नौरापणः प॑रः 1 
नाणंवैणः प॑त ष्योतिगात्मा नारायणः पर, इति ! 

ॐ ण. प्ते पृ्ोभोहिरा्न्यत्यास यरपेते--“नारायणपसे ध्याता ध्यान नारायणः परः 
शरध चे। 

१ ख. "दथुत1 रप. रः नवच्युत 1 ३ व. स दमोनि 1५ ग. च्यः ।स्तु 1५. 
"हानादूदएय । ६ म. प्त. शपतिम् । भा" {७ ग. शवर नियन्तारम् । नि" ॥ ८ ग. प्त, भतम् ॥ 
प ।९ग. स. 'च्छिवम् } न। १० ग, "द्यूतम् । ना! ११. "रवं पाः १२ ख. "यथं 
ष'॥ १३ नञ. श्ययप॥ 



प्रि १०अब् ११) कृष्णयञवदीयं तैततिरीयारण्य्मू । ७२९ 

पुराणेषु नारायणशव्दैन ग्यवहिवमाणो यः परमेश्वरः त एव प्रमु सद्या 
मौनन्दादिवौक्यैः प्रतिपत्य ब्रप्षणलच्वम् । अतो नारायणः पर एवात्मा न 
स्वपे सूरत्िविदोषः । तपा परो च्योति्देतदटुकछृएं ज्योतिष्छन्दागैः-- “पर ग्योति- 
स्पपद्य ” दयन्नातं तदपि नारापण एव । तस्नान्नारायणः परराम 1 

प्मीपूचमाह-- 

सबं चिलत द्दपंतं श्रूयतेऽपि वा । 
अन्तरि सत्स्व व्याप्य नांगरयणः स्थितः+ स्ति 1 

असिन्वैमनि जगति यरिकचित्समरोपर्ाि यसतुनाते इयते 1 सपि वा दूय 
श्रुयते ) तत्स वाटुनातमये नारायणोऽन्तरवशिथि व्याप्यावतिपतः । यथा फट. 
मुश्यद्यामर्णस्वोपदानररणं एवर्गगन्तयैदिर्ाप्यवतरिठो तद्त् 1 

पष्ठपृचमाट-- 

अनैन्तमर्यंये कविर संपरभ्तं विश्वम् 1 

पृथकोगतीकाशर हद चाप्पोडुखम् › इति । ८ 
घ्र पू्वरथेन नारायणय षासवत्वल्ये संक्िप्योपन्यस्यते । अनन्तं देशपरिच्छि- 

# म ५ ~ 
दरदितम् । अण्ययं विनाशरहितम् । कवि चिदरपेण सवन्नम् । सषुद्रेऽतिबहुषटतेन 
समद्र्ये सेपतरिऽन्तमयप्तनिरूपम् । यदा नारायणस् सस्यं जानाति तदा सपार; 
क्षीयत शषः । विभ्वरभुदं पैष्य सप्पलस्योत््तिकारणत्मम् । “ एवह. 
याऽडनन्दष्यान्यानि भूतानि मे्रामुषजीवन्ति ° इति धुलयन्तराद् । इशे नारयण 
श्यस्पुपाप्तीतिति रेपः । उत्तरर्धिनोपापर्मस्यानमुच्यते--प्मकोशरमतीकारं यया 

एोकेऽटदटकषटस्य केतो मध्यच्िद्र॒ सत्स तच ्दयशव्दवाध्यम् । दकि 
पद्रपष्वीमिमुलं एदयषदं तवोपुमिति विषः 1 

सपमीमृनमाह-- 

यरो निषा िर्वस््ने नाभ्पुपरि तिरि 1 
ष््दयं तरद्विननीयादिश्रस्यां<ऽ्यतनं पंदत् इति 1 

ॐ उगत्यक्मिपमिति पाठो माध्यानुरोधी, स च वतेते क्विदिश्नि ग. पूस्तकटिप्पणीतो शाचतत ! 

# पदलयमनिधितस्वरकम् 1 । 

१य. नादि} २ त. ष्दाक्यमर 1 ३ या. पमत्तीतिशे। ४ सस भगु । ५ प्त. 
लोके शतदः १ ५ ग. ततस्स वन्य ५. ति) जारसालङुत साति तिश 

५२ 
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निष्टीवाबन्यः, तत्या अथसतद्वति । तरपि नाम्यायुपरि नमिदेशस्योर्धवमये 
विति्त्यन्ते दादज्ञ्टपरिमिता वित्तिस्तस्वौमतीत्तायाएुपरि तिष्रति। तदेतजिषटिना- 
मयो््यावति कमरं हृदयमिति विजानीयाद् । तच ददेय बिम्बस्य पवस्य 
जगतो महदायतनम् 1 मनस्ताबददयपुण्डरीके वतैते “ चन्द्रम मनो तवा इदयं 
्ािशत् '" इति शुलन्वरात् । तेन च मनप्रा खवर गत्कल्वित् ! 
५ मनोमूमिदं दतं य्िवित्पचराचरम् ” इति सं्रदायविद्धिरुक्ततात् । 

मषमीमृषमाह्-- 

संतत शिलाभिस्तु ठम्ब॑साकोशसंनिभम् । 
सपन्ति सुषिर सुभं त्िन्तसरयं भतिष्टितम्, इति 1 

आओकौश्षः पदस्य युकं तत्संनिभं त्परसं हदयकर्णटं भ्वति पारीराध्येऽ. 
भोशृप्तेनावटन्बते । तच शिराभिनीदमिः संततं परितः स्म्पण्पाततमर् ५ दातं 
सैका च हदयस्य नाड्यः " इति शरुदखन्तरात् । तस्य हदयस्यान्ते समीपे मृष््ं 
सुषिरं छिद्रं छयनारोनाठं तिष्ठति तस्मिन्स समिदं जग्यतिष्ठितपरध्ितम् 1 
वेन मनति भ्रविरे पति सर्ैनगदाधारस्य ब्रपमणोऽभिव्यञ्यमामत्वात् 1 

नेवपीमूचपाद्-- 

सस्य मघ्ये महानंपििषयाविषि्पतेपरूतः । 
सोऽ॑भुग्वर्भजन्तिषटना्हारमनरः कविः ४५ इति 1 

पस्य पूर्ुप्ानारस्य मध्ये पहान्मीदोऽभिकते । प्र च विव्वा्हयेकेतः । 
अत एव उवाल्यविरोपैः प्रितोऽदत्ितापु पर्वा नापु पंमरणाद्िश्वतोषुखो कटवि- 
पेश्वएरूपः 1 सोऽगरिरग्रुक्! स्वस्य पुरतः भरातमतरं मुद्ध इयग्रभक 1 स॒ च मुच 
माह्यरं शरीरे सर्वाबयवेष विभजन्महारयंस्तिष्टन्, अ्रत्यित हत्यर्भः 1 

तथा च भगववोक्तम्ू-- 
५अह पर्ने सूत्वा प्रागिनां देहमाधितः 1 
प्राणपानप्तमायुक्तः पचाग्यत्ं भुिघम्) इति ॥ 

तपादूमु्मननमपतौ जपम च तु खयं जीर्यत इत्यनरः । यत एग कविराभितः 
कुश इत्यथैः । 

%# एतद्रे ग, पुस्त मूते ^ तिेगुष्वमय शायी ररमवस्तस्य सहता” त्वयिष । 

१. शष्ददेदमा" १२ म. "तस्व द्राः ३ ख. °त्वामुध" 1 ४ १. दिरायि ५ प्न, बोधः ॥ 

९६, “मठमाल' 1 ७ म. पुम्यानाः । < ग. पुम्णना" ! ९ छ, विध स्थिर 1 २. नविदथ) 



(षा १०अब्०१ ११ एृप्णयञेदीयं तैत्तिरीयारण्यकमू । ७३१ 
दशमीरूचमाद्-- 

संतापयति स्तर देहमापादतलनरसतंकम् । 

तस्य मध्ये पिस अणीयो व्यवरिधतय , शति । 

परादव्रठमारम्य मह्तकपर्यनतं छृत््म्पि ख्यकीयं देहं सदा संतापयति । पोऽयं 
शरीरतः सैवपोऽभ्निसन्यैवे लिद्नम् । तस्य भ्वाविकेयैः छ्सरेद्यामिमोऽप्ने- 

रैप बहिभिखा काचिन््रालाऽणीयाऽचन्तप्ष्मधवा पूर्ुतानाडोनिनोधं प्रहर 
नपय प्रघ व्यवस्थिता विशेेणावस्यिता । 

एकादरीमृनमाह-- 

नीकततेयदंमध्यस्या चिदेव मास्व॑रा । 
नीारशूंवत्न्वी परीता भांसलयणुष॑मा) इति । 

तोयमुदकं ददातीति तोयदो मेयः, स न पूरितुं नलपूरीत्वामीवर्णः । तादशश्य 
मेषस्य मध्ये सियत्र विधुेखेव। सें परक्ताऽधिशिला भास्वरा भभूतती नीगररी- 
जस्य गकं दोव पच्छं यथा तनु भवति तद्वदियं शिखा तन्वी षाष्वहिशितेव प्रीता 
भासती पीतव दीत्युक्ता मवेत् । सा चाणुपमा रौक्षिकागां ततं प्रदमव्- 
नामुपम्। भवित्रं योया | 

द्वादशीपृचमाद-- 

चर्याः दिखाया म॑भ्े प्र्मातमा ज्ययस्थितः । 

स््रष्ठास गिरः सेन््रुः सोऽक्षरः परमः स्वराट्, इति ॥ 

इति एष्णयज्दकीयतैततिरीयारण्यके दश्ममपाठके नारायणो पनिपये- 
काद्शोऽनुवाकः ॥ ११॥ 

तेस्याः पोाया वह्िशिलाया मध्ये जगत्कारणपूतः पूरमासमा विरोपेणाव्- 
स्थितः । तस्योपासवनार्थमस्पस्यानतेऽपि न स्वयमल्वः, वितु पेवात्मकः 1 च्या 
चतः, शिवो मोरीपति, इन्रः स्व्गाधिपविः, अक्षरो जगदेतुमोयाविशरि्ठोऽन्त- 
यमीश्वरः “करः प्तवीमि मृतानि वृटस्पोऽ्षर उच्यते इति भगवतोक्ततात् 1 
प्रमो मायारहितः दधचिद्ूपः 1 अत एव फरतन्याभावात्स्वराटृष्वयमेव् राजा । 

१ श्र. तकः त! २ ण. रावो किः । ३ प. "येऽपि द^ 1 ४ ग, 'ुग्णान | 
५ ग, "हिग्वतेद। ६ ग. "दिनं 1 ५ प. सदा) <ग. छ. "वःसद्रिः ५, 

दनि 



७३९ श्रीपत्सायणाचार्यनिरचिचभाप्यसमेतम्-- [परप ० { ०अतु° १ २-१३] 

सदसशीपैमित्यादिकाक्यप्रतिपाचं तत्त॑ पर्ररोशमतीकाशिमियादियाक्वोकपमकारि 
ध्यायिदिति तरालरया्थः ॥ 

इति श्रीमरसायणावारय विरचिते माधवीये वेदर्षभकाशे कऊच्णयजुर्ेदीयौत्तिरी- 
याएण्यदमाप्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामयेययुक्तायां याक्तिकयामुप- 

निषयकादशोऽनुषाक्रः ॥ ११॥ 

अथ द्ादश्चोऽनुवारः १ 

पौ्रकरिणोपीनस्य पुरपप्योपास्यदेवतानमस्काराधमेकामृनमाह-- 

जूत ̂ सतयं पैर ष्म पं हष्णपि्रम् । 
॥] 

ऊरभरेते विर्पापरं विश्वरूपाय चै नम॑ः, एति ॥ 

इषि छृप्णयलुर्यदीयतरैत्तिरीयारण्यके नवमप्रपाठके नारायणोपनिपदि 
द्रादषोऽदुवाकः ॥ १२ ॥ 

यंदेतयरं प्रम तत्द्यपनाघ्यग् । दैत्यं च द्विविपम्, व्याषहारिकं पर्माधिं 

च ] हिरण्यगभीदिके रूपे व्यावहयरिके सत्यं तनिवारणेन पारमाधिकपत्यं श्द्ी. 
पिकं पर्यपिति विशेष्यते । अत्यन्तसत्यमित्व्ैः । तादशं वा स्वमक्ततुपरहायो- 
मामहेशवरा्मकं पुरुपरूपं भवति । तत्र दक्षिणे मदेश्वरभागे एत्णवर्णः | उमामगे 
कम पिद्लपर्णः 1 प्त योगेन स्वकीयं रेतो बक्षन्मे पृतयो्ैरेता भवति ! नेव 
ववा्िस्सक्षः ] तादशं परमे्रमनुूत्येति देषः 1 विश्वरूपाय जगत्करारणतेन स्त 
जगदा्मफाय विरूपाक्षाय पुरीयैव नमक्ठारोऽसतु ॥ 

इति श्रीमरसायणाचायविरचिते मायेय वेदार्धधरकते ृप्णयनुदीयौतिर- 
यादण्यकमाघ्ये दुश्मप्रपाठके नारायणीयापरनामपेययुक्तायां याज्नि- 

क्यापुपनिपदवि दादेक्ोऽनुषाक्रः ॥ १२ ॥ 

अय त्रयोद््ोऽनुबाः 1 

द्दाभीमादित्यमण्डले परशहलोपासनमाह-- 

आदित्यो यु एप एदन्ृष्टं तपंति तत्र॒ ता ऋचस्त्वा 

न श. क्ष.दैनमोनः1 रख. श्व. सत्वत्वच1 ३ य. श. सिके गत्यां म | ४ शा. 
"स्युः १५. क. वृुसृत्ये 1९ च. प्यव !५ य. श्न दया " 



एर १००१३] दृष्णयङरवदीयं तैत्िरीयारप्यकम् । "~ ७३३. 

मंण्डल९ सं श्वा छोकोऽय य पप पतसिमिगदटेऽधिदी- 
प्यते त्तानि सामानि स साम्नां लोकोऽथ य पप पुत- 
स्थिन्मण्ददेऽचिपि पुरपस्तानि यपि प्र यजुषा 
मण्डलर्स यज्ुपां रोकः सैपा सयपेवं विया संपति 
य॒ पएपोऽन्तरोदिले हिरण्मयः पुरुपः इति ॥ 

इति-कृप्णयरदी यतत्िरीयारण्यके दश्मपरपाठकरे नारायणो. 
पनिपदिं तरपोदशोऽनुवराकः।॥ १३ 

मारापणशब्दवाच्यो यः परेश्वरः पूषीनुवकिञभिदितः प्र एप आदस्य 
सोपाषिकः प्रनादिलयरूपेभैव कते । तप्य चाऽऽदित्यस्यैतद्स्मामिरदयमानं मण्डं 

वर्ुदाकाभमुष्णं तेनस्तपति पेतापे करोति 1 तत्न तस्िन्मण्डठे ता अध्यापकमतनिद्धा 
५अपिपोदे" इत्याक्िका ऋचो वर्ने । तचघ्मातकारणान्मण्डव्प चा निप्पादितमिति 
दोषैः । स मण्डठमाग ऋमिर्निप्पादित ऋचापृयभिमानिदेवतानां एोफो निवाप 
स्थानम् । एवमृगारमकत्वं मण्डट्य ध्यात्वाऽथानन्तरं तामात्पकत्वै तज ध्यातष्यम् 1 
फ़थमिति तदुच्यते एतसमिन्पण्डले य एप यदेतद्विदीप्यते मासरं तेनः परका- 
एते सान्पाथिःस्रूपाणि वृहद्रप॑तरादिप्तामानीति ध्ययेत् । सोऽपभिर्मागः सानां 
सरामाभिमानिदेवतानां लोको निबाह्स्मानम् । अय स्ामध्यानानन्तरं यनुक 
ध्यातव्यम् ॥ कममितरि तदुच्यते--य एष शाघ्रपिद्ध पतस्िन्दश्यमाने पण्दले 

तदोयेऽ्षपि च पुरुषों देवतात्मा वते । तानि देवतास्वरूपाणि यपि “ञे त्वेन 
स्वा" इत्यादीनि ध्ययेत् । स यजुरालमकः पुरपो यञुपा निष्पादिते मण्डलमिति 
ध्ययित् । स यनूरमीो यञचुपां य्रभिमानिदेवतानां को गिवा्स्पानम् । सैषा 
मण्डटतदधिस्तत्यस्परूपा प्रययेवर्लुःपामात्मकैष विया तपप्नि परका्ाते । 
यः पुरुपोऽत्राभिदित एपषोऽन्तरादिल आदि्यमण्डटमध्ये हिरण्मयो कौति । हिए- 
प्मयत्वं से दाखन्तरे मपयिवम्--'“अथ य ोन्तरादिष्ये दिरण्मय; पुरषो 
दयते हिरण्यदमधर हिरण्यकेशा सणलास्हर्व एव वर्णैः ॥ 

इति श्रौमत्सायणाचारयविरिते माध्य वेदार्भप्रकति छप्णयजुेदीयौिरी- 
यारण्यकमाघ्ये दश्मपपाठके नारायणोयापरनामयेययुक्छायां या्ति- 

कंयामुषनिषदि घयोदशोऽनुवाकः ॥ १६ ॥ 

१. मरते" ३ म. म; ३ म.विषुः । जगच श्खन्त" ॥ 

५ प्त. ग. रनताः। 



७२४ श्ीमत्सायणाचर्यविरवितथाप्यसमेतम्-(्रप० १ ०अब्० १४] 

अध चतुथोऽनुवाकः ॥ 

पू्वोक्तघ्येवाऽऽदिदयपुरपस्य सरवात्मकलरटक्षणमवरिषटरुपास्यगुणं दक्यति- 

आदिलयो प तेन ओन वरं युथः धोभ॑मात्मा मने 
पनपुमलर्युः सयो पिज ायुसंकाकः मणो रकः 
पाठः कः कं तत्पलयमननमायुरषां जीवो विषः 

५२ ८ द 
कतमः स्यः >मजाप्रतिरिति संवतरोऽपावादिलयो 
य॒ पूय पु्प॒ एप भूतानामधिपतिः; इति । 

योऽयमादित्य उपास्यवेनो्तः प॒ एव त्ेनआदयपिपलन्तप्तपैनगदात्मकः । 
तेजो दी्षिः 1 ओजो कारणम् । वं शररीरशक्तिः । यश्च कीर्तिः । चश्ुः- 
श्रोम ग्ेनधिये । आत्मा देहः। मनोऽन्तःकरणम् । मन्युखदध्ः योपः 1 नुः 
खाय॑मुवादिः 1 सू्युधैमः } स्यादयः प्त्यवचनाचभिम।निनो देवताविशेषः । कः 
प्रमापरतिः ] किमित्यनेन वाचा विरोपनिर्श्ानहं षप्तुनातं पिवननितम् 1 पै पलम् । 
च्छन्न परोक्षं षतु विवक्षितम् । सत्यमनृतवर्मनम् । अनं परोदियवादिकम् । 
आयुः शतपतवत्स्रादिकम् \ अमृतो मरणरदितः 1 जीवशिदातम प ष विषः 
शगीरणदेनानेकविधः । फेतमोऽतिश्षयेन सुलखल्पः 1 स्वयभूः कारणान्तरादनुतपजञः 
प्रनापतनिः 1 परजापतिः प्रनापाटको राजादिः । इतिशब्दः प्रदर्शनार्थः । इत्यादिक 
म्धद्राहरणोयमित्यभैः । तत्र सेवतप्ररूपस्य काटस्या$ऽदित्येन निप्पारिततवत्सिव्- 

त्सर भादि्यप्वस्सः ! च एष सर्वात्मकः पुरूषः प एष भृतानां प्राणिनामधि- 
पततिः स्वामी । 

उप्र्यगुणानभिधाय फले दश्यति-~ 

म्रह्मणः साधुभ्य ̂  सलोकतांपामोखेतापमिव्र देषतौना 
सादरज्य^ चातर समानरोकतौामरोति य पुवं वेद॑, इति। 

यः पुमनिवषुक्तमकरिण वेदोष्से त पुपरान्ायुज्यादिफटमापनोति } द्वि 
मुपाततनं हिरण्यगभोपर्तने तदवयवमूनदेवनोपानं वेगि । तश्र हिरण्यगमपप्ती 
भावनाभिक्ये सति जरह्मणो हिरण्ययमस्य सायुउं सरहमवं तदास्य मामोति 1 

* पद्पट्क्मनिितस्दरवम् ॥ 

१ ख. नमू" 1 २ग “यगु ब्ररैतदमृद एष पु 1३ ख. "प आदिल पु"1 ४. यदु 
वा" । ५ म. "भावता । 



त्रिष? °जतु० १९} कृष्णयजुदीये सैत्तिरीयारण्यक्म् ए ७३द् 

भावनापान्ये सलौकरता हिरण्ययरभैण संहेकटोकनिवाप्तं माप्नोति ! दैवतोपरि 
मवनाशिवये पत्यतापरिन्द्रादीना देवतानां सयुल्ये र्यिति १ फावनाया स्यसे 
घरति सावां समतरधर्वता परमोति ! मत्वे तु समानलोकतां माप्नोति ! 

उत्तरमश्चगपिव्षयोालिप्रकारपुपतंहरति-- 

इत्युपनिपद् › इति ॥ 

इति ष्णयद्रयेदीयतैत्तिरीयारण्यके ददममपरार्के नासरपणोपनि- 
पदि चतुर्दशोऽनुवाकः ॥ १४ ॥ 

शेवं पवोकतैतुवफरुकोपनिपद्रद्यमूवा विय मसिति देषः ॥ 
इति धीमतप्तायणानायेविरतिते माधवीये येदर्प्रकाक्े कृष्णयलैदीयीचिरी- 
याएण्यकभाप्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामपेययुक्तायां य।्िक्यायुष- 

निपदि भत्शोऽदुवाकः ॥ १४ ॥ 

अथ पयदशोऽनुवाकः 1 

उष्पतनायाप्तगरपप्याऽऽदविलदेवताविपथं जप्यं गच्रमाह-- 

प्रणिः प्रप आियो(लस्तपपरचैपनि शतप 
सत्थं मधु क्षरन्ति तद्रष्म तदाप आपो अयत 

स्सोऽगतं प्रदम भूर्भुवः सुयेरोम्, इति ॥ 
ति एप्णयज्येदीयतौतिरी यारण्पके देशममपाव्के नारायणोपतिपदि 

पञ्चदशोऽदुवाकः ॥ १५. ॥ 

पणिददपतिपानमूै पएतततामक आ।दित्योऽदिदिकायाः पुत्रः ¡ एवादस्ोऽ- 
हममे 1 एद्शमदिदयं फलिनः पे$ऽप्यर्ययन्ति । तथा तमभदिलमुदिश्य तप- 
ह्नि शेषः । सल्यपदतवर्जनम् । अदुतिष्न्तीति शेफः । मधू क्षरन्ति धुरं 
सीराद्िकं नेवेयस्पेण परमयन्ति । तद्ादिलयल्पे ब्रह्य वेदालद्नं परं क्षा! 
त्था तदादिदयदूपपापएः। जापि जह बर्िनि्यादेकतवात् } तथा पपुद्ादिग्ता घा 

ॐ एतदा तदाप श््वन्तमनिथिवस्वरकय् ॥ 

१७.ददः ९ ग. "लो न प्मोवात्क्षदम्। मधु क्षि त्म् । पयं ध 

तद्रुप्तमपो । 

६ 
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आपो यचान्यादिकं ज्योतिरयोऽपि मधुरादिरसो यचच देषैः पातव्यमगतं यदपि ब्रह्म 
मरनं ये च पूर्वः सुवस्नपौ सोकाल्रवतोमादि्रूपं भवतीलरथः ॥ 

इहि श्रीमत्ायप्राचर्यविरनिते माधवीये वेदार्थप्काे छ्गयनुरवदीयौत्तिरौ- , 
यारण्यकमाप्ये दशमप्रपाटके नारोयणीयापरनामधेययुक्तायां यत्ति- 

कयामुपनिपदि पञ्चदशोऽनुवाकः ॥ १५९ ॥ 

अप पोढदोऽनुवारः ॥ 

सुद्रदेयताकं मच्माद-- 

स्वौ षै स्र एद्राय नं अस्तु । पुस्पो षै ष्टः 
सन्मृहये नमो नम॑ः । विष्वं भूतं पुनं चित्रं वहुधा जा जार्थ- 

मानं च यत् । सरो देष दरस्तस उद्राय नमं अस्तु, इत ॥ 
इति छष्णयजैदीयतेचविरीयारण्यके दशमरपाठके नारायणोपनिपदि 

पोडशोऽनुवाकः ॥ १६ ॥ 
यो स्रः परतीपतिः पुरागेपु परतिदधः घ एव सदो जोवर्पेण पशररिपुप्रि- 

एत्वात्तसतै सर्वलकाय रुद्राय नमोऽस्तु 1 परकृतिपुरपयोरमष्ये जदात्मिका मरफ़तिम- 
पोष्य विदातमकः पुरुषो यो वियते पत॒ एव मक्ताटु्दाय सुद्रमूतिस्मेणावमातते ! 
प्रघ्ादरसतुतः स श्रः सन्पदः “ सदेव एोम्येदमम्र जापरत् ? हत्यादिपरतिपाचमषे।- 

धितं सुप तेजः । तादृकञाय रुद्राय पुनः पुनर्मम्वातेऽस्तु । यजडे विश्वमसि यचच 
श्रतं चेतनं भाणिनातमल्ति, इत्यं नेतनचितनर्ूपेण विचित्र यदुषनं नगत्तवापि पञ्ज 
गज्जातं पूयोत्पनं येदानीं जापपानं स सर्ोऽवि भ्पच्च एष सद्र हि तेव्यति- 
रेकेण वालवर्य॒ जगतो निर्प्यिुपराक्यत्मात् १ श्टसाय पर्वानमक्राय द्रप गर 

छ्वारोऽतु ॥ 
ति श्रीमत्तायणाचाय्िरविते माधवीये येदा्प्रकारो कृष्णयुदीयौततिर- 

याण्यकमाप्ये दश्षमप्रपाठेके नारायणीयापरनापपेययुक्ताया या्निक्ा- 

मुपनिपदि पोडशोऽनुवाकः 1 १६ ॥ 

अष उुप्तदगोऽनुवाफः । 

शेषतां दवितीयं ममाद 
कष्टाय भचैतते मीदृटमाय त्ये । वोचेम शोत 
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ददे । सव देष रद्रसतसं सद्रायं नो अस्तु, इति ॥ 
इति कृप्णयलुरदीयतैतिरीयारण्यके दशमभपाञङे नारायणोपनिषदि 

सपतदर्रोऽनुवाकः ॥ १७ ॥ 
कत्य -छाषायावितिधातोरतपनः कच्छन्दः भरशंप्ामाह । ततः कदृद्ः प्रशस्यो 

रुद्र, कसम । भरयेततपते ्रृषटतानयुक्ताय पीदुषटमाय मिह ततन इति घातुः । अभो- 
एना कामानामतिरायेन सेक, कामध्दायेचरथः । तन्यतेऽग्राऽऽद्। प्रकारस्य 
च्छन्दो रोपः । स्तव्याय स्तोतुं योग्ययेयरभः ! हृदे ददयवासवेनै तदरषाय । शर॑त- 
प्रतिशयन सुखकरं स्ृविरूपवत्यं बोवेप्र कथयाम । सर्वो होति पूर्ववत् ॥ 

दति श्रोमत्छायणाचावविरनिते माधवीये वेदार्भप्रकाश्े एप्णयजुैदोयौततिरी- 
यारण्यकमापये दशमृप्रपाठके न(रायणीयापरनामपेययुक्ताथां या्तिकथामुप- 

निषदि सपतद्ोऽनुवाकः ॥ १७॥ (^ 

अयादृोऽनुवाकः ॥ 

पुनरपि तदवता मच्रान्तरमाह-- 

नमो #दिरण्यवाहूषे दिरण्यपतयेऽस्विका- ) 
पय उमापृयै नमो नमः, उपि ॥ # 

कृति षष्णयरुदीयतैचिरीयारण्यके ददाममपाठके नारायणोप- 
निपव्रणदशोऽहुषाकः ॥ १८ ॥ 

भादुशन्द्य प्तवीकयपोपरक्षणत्ाद्धिरण्यवाह्वे भक्तायु्रहाय पुवभमयृत्सशष. 
रीरयुक्ताय । दिरण्यपतयेऽप्मदीयहिरण्यपारकाथ । अभ्विका जगन्माता पार्त 
तस्याः +यतये यै । तस्या एवाभ्विकाय। नदातिद्यात्मकनो देह उपारब्देनोच्यते । 
तादश्या उपायाः पतये स्वामिने सुदराय पुनः पुरनर्ममस्कातेऽस्तु । अनेनातुवाकत्रये- 
णोक्तानां मनां स्वरितल्द्राल्या मश्नकसपेपुप्रतिद्धा। तदधिनिषोगस्तु सदराप्यायनैपरो- 
त्वेन कद्पेषु द्रम्यः ॥ 

हति श्रीम्प्रायणाचार्ैविरचिते मायवपे वेदा्प्काशे एृप्णषलुवैदीपेतिरी- 
यारण्यवमाप्ये दशाप्रपाठके नारायणीयापरनामयेययुक्तायां याज्ञिवयागृपः 

निपचाद्रज्ोऽनुवाद्धः ॥ १८ ॥ 

# स. पुस्तक. एतदपरे--दिरण्ययणयिपि ग. पुस्वके-दिरण्ववरणीच दिरण्यरूपायिपि चाधिकं 

सद्धाप्यसुप्तम् । + अव्राम् च पय इति युत्ता ञित् । ˆ 

११. क, न श्दस्पतेनच शः! २ग धा. "ये पक्कुपत्येनः। ३. जे! 
५ 
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अयैकोनविसोऽनुकः । 

अयाशनरोघकर्मणि होमघन्रनयस्य कारणमूतं वृततविशेष् विधते-- 
४ 

यस्य॒ यैक॑दस्यप्निोत्रदवैणी भवति ऋषविष्िताः 
अ्रतयेवास्पाऽरहुतयक्ति्मययो मविषठतयै, इति ॥ 

हृति दृष्णयजुर्दीयतैत्तिरीयारण्यके द्कपमपाठके नारायणोप- 
निपवेक्ोनविदोऽनुबाकः ॥ १९ ॥ 

अग्निहोत्रे हविर्ईूयते यया दरया तेयमगनिषोतरहवणी । सा च वैकती विकङ्गता- 
स्येन वृ्तेण निप्पादिता यस्पा्निहेन्निणो भवति, अस्याप्निरोचिण आहुतयः मति- 
द्िताप्तयाऽपनिरोत्रहवण्या भिकताः स्यः मतितिप्न्लेव फटपरदा मवन्येव 1 अयौ 
अग्रि च प्रतिष्टिस्पा अयुषटातुभ्ि्दधिद्ाप तचक्ञानपरतिषठां स्ंपधन्ते । मुपुक्षोधि- 
मुद्ध बेदोकतनः छृसछकमणां गोहपापनस्वं योतयितपुपदक्षणखेन कर्मभूत 
विकद्ुतवृह्लोऽच्र विहितः ॥ 

इति श्रीमत्ायणावार्मविरनिते माववौये वेदार्भ्रका्रो कृष्णयजवदीयौषिरी 
यारण्यकमाप्ये दद्रमप्रपाठके नारायणोयापलनामपेययुक्ताय यात्िकंयामुप- 

निपयेकोनर्विोऽनुवाकः ॥ १९. ॥ 

अथ विंशोऽनुवाकः । 

सप् चित्तशृद्धिेतूां करणा पंमरहेणोपयोगमक्िन्मोप्परकरणे प्चधित्वा प्रिव 
त्थकनिवारकान्र्षोघ्रमघाज्ञप्यतेन विधत्ते-- 

कषप्व पाज इदि परं, इति ॥ 

इति कृष्णयञुर्वदी पतत्री यारण्यके ददापमपारकरे नारायणोप- 
निपदि विशोऽहुवाकः ॥ २० ॥ 

संदिताषाः मयमकाण्डे द्वितोयप्रपाटकस्यान्तिमातुवके समान्नाताः “छृषुष्नु 
पानः” इत्याया छनः पञ्च जपितस्या इति शेषः ॥ 

इति श्रीमत्धायणाचायविरविते माधवीये वेदारभ्रकारे छृष्णयसूरवदोयौततिरी- 
यारण्यकमाप्ये दशमभपाठङे नारायणीयापरनासयेयुक्तायां या्तिकयामुम- 

निषदि विंशोऽनुवाकः 1 २० ॥ 

ॐ एतस्पदेमनिधितस्वएकम् 1 

4 छ्य क्य" । २. ग. "तिप्रवेः1 ३ख. इ. पिवधिचः। 
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} 

अथेरमिकोश्नुषाकः ८ 

जीवनहेतू्नेधरदामदवारा मुक्तिदेतु परमिवोदेयताकं मच्रपाह-- 

अदित्या ग॑न्धर्वा ू प्याः पितरोऽुगास्तेषां ५ 
सर्वभूतानां माता येद परहती मही सागिप्री 
भांयत्री जग॑त पृथ्वी व॑हा विश्वं भूवा 
यतमा काया सा सयेद्यमूतेतिं वसिष्ठ; , इति ॥ 

इति कृप्णयल्दीयतैत्तिरीयारण्यके दशममपाठके नारायणोपनिपये- 
कर्विंशोऽनुवाकः ॥ २१॥ 

अदितिशब्दरोऽखण्ितेति व्युत्पत्त्या मूमिभाचटे । अत एव निघष्टुकरिण ए्रमिवी- 
नापप परितः । देवादयः पृश नातिविशेपा अदितिकूषाः । एते च प्त्पराणििहानाम्- 
पक्षकः 1 अतक्लेपां सर्वमतानां देहेषादानत्वादियमदितिपीता जननी । मेदिनी 
मधूफटममेदपा जाता अथवा मेदिनी कठिने; । महती गुणाधिका, तच पवत्रा- 
गिृतोपद्रवदिष्णुतेनावगन्तन्यम् । मही एज्या । सादिनी सविद; पररकस्यान्तर्या- 
मिणः तैबन्धिनी । गायत्री गायकान्ोपापरकह्नायते रसतीलर्थः । जगती नगाश्र- 
सभूता । उर्यनेकप्स्याव्वा 1 पृथ्ट्यनेकविस्ारवती । बहुला निनिडावयवा । विष्वा 
सवातिका । श्रता प्राभ्दिदोसपत्तेः पमेव विद्यमाना 1 रुतम[ऽतिशयेन एुखरुपा 1 
काया पर्ैप्राणिदरेदरूपेण परिणता । स! प्रतिद्धा । सत्या व्यवदाग्दश्नाया बाषर- 
हिता । इयय यसिष्ठो महामुनिराह । तवाभूत मरणरदिता वचवूुपर्ीवकनेऽप्य- 
यलितेदत्तमप्यधं वपिष्ठ एवाऽऽह { अतोऽप्य मच्रस्य वततिषठ ऋपिरित्य्यः ॥ 

इति श्रीमरसायणाचयैविरविने माधवीये वेदार्षपकाशे कृप्णयङ्दीयौेत्तिरी- 
यार्ण्यकमाप्ये दमप्रपाठके नारयणीयापरनामपरेययुक्तायां यत्तितेयामृष- 

निपयेकविंसोऽनुाकः ॥ २१॥ 

अय द्वावि्ोऽनुत्रारः ॥ 

वृष्टयभावफृतोपद्रवपरिदोरणेैकारिणमब्देवताकं मन्रमाद--- 

आपो वा इद्^ स्व विश्वा भूतान्पैः । प्राणा 
वा आः प्व आपोऽवामापोऽषेतपापः सत्रा 

१. महदा ¦ २ स. "दारि 1३ ग. "पद्षरि'॥ 
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दाम विराढपिः स्राडाप्च्छन्दाद्खयापो 

ज्योतीभ्प्यापो यनुःस्यापैः सत्यमापः स्वी 

देवता आपो भूभुवः सुवराप ओम › इति ॥ 

दति कृष्णयसरदीयतैत्तिरीयारण्यके दकषमभपाठ्के नारायणोपनिपदि 
्रर्विक्ोऽनुगाकः ॥ २२ ॥ 

यदिद जगद्ति तेत्सर्ुमापौ वै जलमेव 1 कथमिति तदेव प्रपश्यते-व्रिधा 
भूतानि सर्वाणि प्राणिदारीरण्यापो जटं सेतोरूपेण तदृत्पादकतात् । भाणा प्र 
शरो ए्वारतिवायवोऽप्याप्र) उद्कूपानन प्राणानानाप्यायनात् । अत्ते एवं च्छन्दाोगा 

आमनन्ति“ आपोमयः प्राणों न पवितो विच्छेत्स्यते ° एति ! पशवो गादयोऽ- 
प्यापः तीरस्वरपेण तत्र परिणतत्वातत् । भन्न ग्रीदियवादिकपापः । जलयात्े- 
हत्व प्रकषिदधम् । अग्रत देमैत्पनीगयं वस््वापृ; । तद्षेणापरि परिणतत्वात् ) प्नम्यप्रा- 
जत इति पूतात्मा हिरण्यगमः सम्राद् । विष्टं राजतत इति नष्ण्डदेहः पुरुप 
विराट् । इन्दरियादिनैसेष्षयेण स्वयमेव राजत इत्यव्याकृतामिमानीशरः स्वराट् ॥ 
छन्दसि गायत्पादीनि । उ्पोतीप्यादित्यादीनि । यनप्यनियत्ष्य मच्राः । सयं 
पथारभकथनम् । सवी देवता इन्द्रादयः । पूर्वः खखयो रोकाः 1 सम्नादादि 
कत्रयन्तपदार्मरूपेणाऽऽपः स्तूयन्ते । पएताश्वाञऽपो मूलकारणं परपास्मस्सेण प्रणवध्र- 
तिपा इति यक्तमोकारः पठितः ॥ 

इति श्वीमत्पायणानार्यविरनिति माधय वेदप्रकाश करप्णयनुतरेदीयौततिरी- 
याएण्यकमाप्ये दशमग्रपारके नारायणोयाप्रनामप्ेययुक्तायां याश्गि- 

कयाभुपनिषदि दार्विंशोऽयुवाकः ॥ २९ ॥ 

भप व्रयोविशोऽनुषावः ॥ 

माध्याद्विकपतष्वानु्ठनेऽभिमनितनटपानाथे मच्रमाट्-- 

आपः पुनन्तु पृथिवी पथिकी पूता दुनादु भाम् । 
वरहमणस्पतिर्वयं पूवा पुनातु मामू 1 

च्छष्मभेन्यं यद्र एुथारेतं मपर । समै पुनन्तु 

* ख. स॒ पुस्तकयोदभामृतश््दयो्व्यास्याने च्यनासो यर्दते 1 
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मामर्पिंऽस्वां चं भतिग्रह< स्वाहां , इति ॥ 

इति रृप्णयञ्ेदी फतेततिरीपारण्यके दशमपरपाठके नारापणोप्निषदि 
धरयो व्रिशोऽनुवाक; ॥ २३1 

या आपः एन्ति वाः पृथिवीं पुनन्तु प्रलाठ्नेन शोधयन्तु । सा च पृथिदी पूता 
शद्धा सती मामनृष्ठातारं पुनातु शोधय । तय! ब्रह्मणो वेदस्य पतिः पर्त प्रति- 
पाठकमानार्यमेता जापः पुनन्तु । तेनाऽऽचरविणोपदर्ं वरय वेदस्लर्पं पूता खयं 
पूतं सन्पां पुनातु 1 गन्यपुक्तावशिष्टस्पमुचिठं यलि यत्चाभोऽयं भोक्ुमयोगप 
तादशं कदानिन्मया भुक्तं यद्रा दुश्वरितमन्पदपि प्रतिपिद्धाचरणस्पं मम क्रिचित्प- 
पे प्त प्रसदिति शेषः । ततो पापापर; पुनन्तु । तथाऽसतां शरद्रादीग प्रति 
प्रह च मया छतं पुनन्तु । तदभैमिदममिमन्ितमुदके स्वाष्ा मदीयवतधाप्नौ 

छ्यदुतम्तु ॥ 

इति श्रीमत्त्ायणानारय्रिरनिते माषवीये वेदारभप्काे एष्णयनुदोपौतिरी- 
यारण्यकमाप्ये दशमप्पाठके नारायणोयापरनामपेययुक्तायां याज्ञिक्या- 

एुपरनिपदि क्योर्विशोऽनुदाकेः ॥ २६ ॥ 

अप वुिशोऽनुवाफः । 

सापभ्याकठे जटपानापं पश्नमाह-- 

अत्रिश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः । पापेभ्यो 

रत्वा । पददा प्एपकार्पषर } मनसा पा इस्ता- 
भ्याम् । पद्याषटदरेण शिश्ना । अद्तदवह- 
म्पतु । यपि बुर मपि । श्दमहं माप्त 

योनौ ! ससे ज्योतिपि उदेमि स्वाहा) इति 7 

इति छप्णयभुर्दीयतैततिरीयारण्यके दशमभपादके नारायणोपनिषदि 
चतुर्विशोऽदुवाकः ॥ २8 ॥ 

योऽयमभिरस्ति यश्च एन्यः कोधामिमानी देवः, ये च मन्युपतय फोधस्वामि- 
मस्वत्तियामका देवाः सन्ति ते परेऽपि मन्युङतेभ्यो मरीयकोपतिप्पद्वितेम्य 

पुदिभ्यो मा सां रप्नन्तां पापिनं मां त्यापदिनारनेन पाठयन्तु । किं वर्तति 
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हवा तलित्नहनि यद्पापमकार्पं कृतवानसि । केन साधनेन मनभादिभिः शिशा 
दैपवयैः 1 तत्स्व पापपहरवदुम्पतु, अहरमिमानी देवो विनाणयतु । परर्दिसा- 
दिचिन्तनं मानकं पापम् । अप्रियनृतदिभापणं वाचिकम् । अभिचारमोहादिकं 
हलङ्तम् । पदिन गोदाह्मणसवरशोदिकं वादकृतम् । अमोज्यमोननमुद्रङ्ृतम् । 
सगम्थागनं शिश्चकृतम् । थवा [किमनेन परिमितगणनेन यत्किमपि बुरितं मयि 
निष्पक्मिदं पापात वं तत्करं मां च लिन्नशरीरल्सममृतयोनौ मरणरहिे 
नगत्कारणे सस्ये माधरहिते ज्योतिषि स्वर्यप्रकाशे वस्तुनि जुहोमि प्रक्षिपामि, 
अदमनेन होमेन तत्सर्वे मरम करोमीलर्भः 1 तदपैमिदणमिमन्नितं जलं स्वा 
मदीयवकनापनौ स्वादुतमस्तु ॥ 

इति शरीमत्सायणाचा्ैविरनिते माधवीये वेदारभपरकाे इप्णयजुदीयौैत्तिरी- 
यारण्यकमाप्ये दशमप्रपटक्रे नारायणीयापरनामयेययुक्ायां याति. 

कयामुषनिपदि वतु्वंशोऽनुषाकः ॥ २४ ॥ 

अथ पर्चविंशोऽनुवाक । 

प्रातःतेप्याकाले जल्पना मन्रमाट-- 

सूधेथ मा पु मन्युपतय मन्युकृतेभ्यः । पपिभ्यों 
रक्षन्ताम् । यद्रात्रिया पापमकार्षम् । मनसा याचां 

हस्ताभ्याम् । पव्यायुदरैण चिना । रात्रिस्तद- 

चेटुम्पतु । यरि दुरितं पयिं । श्दमहं माममूत्- 

योनी ! सये स्योहिषि सुदा स्वादः एते \ 

इति हप्णयजु्ेदीयतैततिरीयारण्यके ददापप्पाव्के नारायणोप- 
निपदि पयपिग्रोऽनुवाकः 1 २५ ॥ 

सूर्यैऽहमिप्पादके सूयेपाभिके 1 अन्यत्सर्वं पूवट्ल्याघ्येवम् ॥ 
> 

इति श्रीमत्सायणाचार्ैविरयिते माघवीगे वेदारभप्रकाशे छम्णयलुरीयौततिरीया- 

रण्यकमाप्ये दशचमप्रपाठके नारायभीयापरनापपेवयुक्ताय यात्तिक्यानुष- 
निषदि प्श्चवि्लोऽनृवाकः ॥ २५ ॥ 
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अय परू्ि्ोऽनुवाङः । 

संपात्य मारना मायत्या आवाहनमन्नमाह-- 
आयातु बरद देवी अप त्रह्म संतम् गाव छन्द॑सां 
पावा इदं व्रं ज्ञप मैः । ओजोऽसि सहोऽसि वरं- 
मकि भ्राजोऽसि देवानां धामनामांऽसि विश्व॑मसि 
विष्वदुः समसि सर्मौयुरभिशरो गायजरीमायोहयापि, इति ॥ › 

इति एप्णुर्ेदीयतैचिरीयारण्यक्े द्दाममपाटक्े नारापणोप- 
निषदि परविशचोऽदुराकः ॥ २६ ॥ 

सरदाऽसयदभीरषरपररा देवी गायधरीढन्दोभिमानिनी देवताऽक्षरं विनाशरहिते 

पपिते सभ्ययेवान्तप्रमाणेन निञित ब्रह्म जगत्कारणं परतस्यमुदिहयाऽऽयात्वागच्छ- 
स्वप्माकं नसते योधयितुमागच्छविस्पथः । यमेवा उत्तराेन स्पष्टो रियते-- 
छन्दसां गायत्रोत्नषटादौनां वेदानां वा माता जननी देवता गायत्री गायत्ीशब्दा- 
भिषेया नोऽप्मानिदं घरष्म वेदान्तप्रतिपायं तच्च जुषस्व जोपयतु, उपदिशत्विर्ः । 
हे गायत्रि देवि त्वमोजोऽति षटरेतुमूत।एमधचुरूपाऽपि । सहोऽसि शधूणामभि- 
भवनकतिरषि । वमि शरीरगतव्यतहारपामर्यरूपाऽति । भ्राजोऽसि दीपिरू- 
पाऽति । देवानापम्नीन्ादीनां घाम तेनो यदक्ति तन्नभाऽति तदेव तव॒नमेवर्धः 1 
विश्वं प्वैनगदूपं स्मेवसि । विश्वायुः सपूरणायुःखरूपाऽति । उक्तस्यैव व्यायाम् 
स्थैमसि सवौगुरिति । अभिभू! सस्य पापस्य तिरस्कारहेतुरो परणवपरतिषयः 
पदमात्माऽपि । तादी! गायत्रीं मदीये सनस्यावाहयामि ॥ 

दृति शोग्दसग्णान्ीन्दिरिते सपति वद्पप्कषते उष्ययूररीगतैति0- 
यारण्यकमाप्ये दकषामप्रपउके नारायणीयापद्नामधेययुक्तायं यात्तिक्थामु- 

पनिपद्वि पटूर्विशोऽतुवाकः ॥ २९ 1 

अथ सतर्विश्ोऽनुयाक. । 

भूयत्पुा आवाहुनादू्व प्राणायामार्थं मच्माह्-- 

ओंभूः 1 ओं सुवः { ओ सुवः! ओं महः 1 ओं 
१ 

जनः + ओं तथः ! ओ सयम ! ओं वेत्स॑विहुषरण्यं 

१. घ. षयथांष्ठः। २य. द. मतिद1३य. मे 1४, म्र । 
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भो देवस्य धीमहि । धियो यो नैः भचोद्यदि 1 
अमापो ज्योती रसोऽमृतं व्य भूर सुवरोम्, इति ॥ 

इति एप्णयजुरेदीयतत्तिरीयारण्यके दशममपाठके नारायणोष- 
निषदि सर्विद्ोऽदुवाकः ॥ २७॥ 

भूरादयः प्यान्ता एोकम्रतिपादिकाः स व्याहृतयः । तेपा च लोकानां प्रणव" 
तिषाधव्र्षखरूपत्वविवक्षया प्रयेकं धरणवेचाएणम् । त्र्वितु्यादिको यायनी 
मन्न । ततमतिपायस्य चरहत्वविवक्षया तदादौ प्रणवोच्चरणम् । मन्नप्य चायमर्थः-- 

शषपितुः प्रेखष्यान्तयौपिणो देवस्य यरेण्यं यरणोयं श्रेठं त्र्गलेनो धीमहि 
ध्यायेम । य! पविता परेश्वसे नोऽस्मदीया धियो बुद्धितः मचोदय्परकर्येण 
सचयेभे पप्य 1 तस्य तेनो ध्यायेमेति पूरान्क्यः । आपो गउगोरिरिलादिषो 
गाथाः शि्ेमण्रः, तप्याऽऽधन्तयोः प्रणवद्धयं पृ्ैवदचाधते । या आपो मोप 
मृद्रादिगताः प्नति । यत्च उ्योतिरादित्याद्रिकमल्ति । योऽवरे रसो भधुराम्हादिः 

चदुविधोऽ्ि । पदपि अमृतं देः पातन्यमसि । तततपरो प्रणवप्रतिपायं द्रष्न 1 फ 
च पूरुषः सुवरिलमिहिता य प्रयो लोकाः पन्ति तेऽप्ो परणाप्रतिपा्ं बह्म } ज्व 
घ मध्रस्य प्राणायागादतत्वपृतनादोपनिपदि प्रतिषायते-- 

"व्यादि पप्रणवां गार शिरप्रा सह् 1 
त्रिः प्ठेदायतप्राणः प्राणायामः प॒ उच्यते" दृति ॥ 

हृति श्रीमहप्ायणानारथविरनिने मापये वेदार्षपरकारे एप्ययतूीकेतिए 
पाएष्यकमाप्ये दशमप्रपरके नारायणीयापरनाममेयगुकता्था यातितषापु 

प्निषदरि पपर्विशोऽदुवाकः ॥ २७ ॥ 

अपा्टादिरोधनुवाकः ॥ 

पिजनेव प्राणायम विकसने मथान्वरमाह-- 

ॐ भृगुः सुवर्मदमेनस्तपः प्रतय भद्र्म तदाप अरे 
स्योती रोऽ य श्वः गुकोम्, देति ॥ 

शति इृष्णयजुददीयनचिरीयाण्ण्यतेः दरमपरपाठके नारायणोष- 
निपव्एादिसोस्युवाकः {२८ ११ 
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पूयास्थेयम् ॥ 

इति श्रीमल्सायणात्ार्मतररचिते माधवीये देदारथप्रफायो छप्णयञुीयौिरी. 
यारप्यकमाप्ये दु्ागप्रपारे चासयणोयापरनामभेयपुक्तायां यात्तिकयु- 

परनिपषदयटाविंशोऽनुाकः ॥ २८ ॥` 

अ्ेकोनत्रिणोऽनुवा्धः 1 

पुनरपि विवदिपतं मन्रान्तरमाह-- 

ओं तद्रू । ॐ वद्र; । ओ! तदारमा । 
| तत्सम् । ओ पेत्धैरोनपः, इति ॥ 

इति दृष्णयवेदीयतचिरीयारण्यके दृशपपपाठफे नारापणोप. 
निपयेकेोनन्निशोऽुवाकः ॥ २९ ॥ 

ओं परणामतिषायं तत्सक्ेदान्यमरद्धं ब्रह्म तत््ग् } तथा वायुः मूत्रासस्पो 
हिरण्यम ओं तणवप्रतिपाचं वेदान्तधिदधं बहव । तथेषाऽऽ्मा जषोऽपरि। भँ 
तेदिति पृषक् । सर्वं जगद तदिति वत् । पुरः पुराणि सयूखपृष्मकारणररीराणि । 
ओं प्दिति पूर्वत् । ताद्शाय बक्षणे नमोऽसु । प्राणायमि शकिताप्तम्यातुपू्च 
विकलित मश्चत्रथमुक्तम् ॥ 

ति शरीमततायणानायविरविते माधवीये केदारथप्कारो दृष्णयनुशयौ्ति0- 
यारण्यकमाप्ये दङमश्रपाठङे नारायणीयापरनामयेयवुक्तायां यातिकयामु- 

पनिपयेकोन्रिशोऽमुवाकः ॥ २९ ॥ 

अथ प्िशोऽनुकाक । 

जपादुष्वं मायत्देवताया विपर्मनमनरमाह-- 
उत्तमं शिरे देती भृम्यां पैतपपैनि 1 
बराहणेम्योऽम्पलुशाता मृच्छ दैवि यथाप › इति 1 

इति ृष्णयुेदीयरैत्तिरीयारण्यके ददामपरपाठके नारायणोपनिपदि 
रिसनोऽटुवाकः ॥ ३० ॥ 

पतभ च, श, ए्तक्योः ° ॐ द्यम् › दत्यधिरमू । + एतत्पदमनिधितस्वरफम् । 

स. से नमः 
क्ष 



७१६. श्रीपतसायणाचायंविरतितमाप्यतमतप्-[{रणः १०अ्०३१-३२] 

भरम्यामवस्यितो यः परतो भेरनामकलस्य पू्धन्ुपरिमागे यदुत्तमं शिर 
मल्ति तक्तिन्नियं गायत्री देवीं तिष्ठति 1 तप्मात्कारगद्धे दैवि न्राह्मणेभ्यस्तवदुपाप्त-' 
केम्पत्वदनुगरेण परितुेम्योऽनज्ञानममिव्याप्य यथासुखं खकौयघुखमनीक्रम्य 
स्ध्यनि तस्मलत्तमशिसरे गच्छ ॥ 
, इति श्रौमत््ायणाचारथविरनिते माधवीये वेदारभप्कजचे कृप्णयलुदीयौततिपी- 

यारण्यक्माप्ये दद्ाम्रपठके नारायणीयापरनामवेययुक्तायां याज्ञि- 
कंयामुपनिपदि व्रिोऽदुवाकः ॥ ६० ॥ 

भयेक््रिशोऽनुवाकः॥ 

मायननदेव्या विपर्जनार्ध्वं तचचादुप्मरणमूतस्य ब्रह्मण उपध्यानमस्रमाह-- 

आओमन्तश्वरतिं शतेषु गुहायां विं्पूतषु । 

त्वं यक्स्त्वं॑विष्णुस्त्वं॑वपट्कारस्त्वं 
र्त्वं वरहा त्वँ प्रजापतिः; इति॥ 

इति प्णयदुदीयतेततिरीयारण्यके दशममपाठके नारापणोप्निषधे- ~ 
कर्रिशोऽतुवाकः ॥ ३१ ॥ 

वि्षूतिपु देवमतुप्यगन्धवंदिनानाश्चरोरयु्ेषु भरतेषु प्राणिषु गु्णायां बुद्धाव- 
न्तमध्य ओं परणवपरतिपादः परमात्मा चरति कीते । हे परमामन्पो यगो पपे" 
सादिः सर स्वभेव । यश्च विष्छुनगत्पाटको योऽपि व॒पद्कारो हविष्पदानमश्नो यश्च 
श्रः पेटी यश्च व्रह्मा जगत्स यच्च प्रनापतिर्दक्षादिः प्रनापाटकः स॒ पर्वोऽपि 
त्वमेव ॥ 

इति श्रीमत्छायणाचार्यविरपिते माधवीय वेदारथप्रकारो एप्णयलुषदीयौत्तिरी- 
यारण्यकमाध्ये दशमप्रपाठके नारायणोयापरनामपेययुक्तायां वात्तिकया- 

मुपनिषयेकव्िशोऽदुवाकः ।। ३१ ॥ 

अय द्रा्रि्तोऽनुवाङः ॥ 

अथ मोननादावपां प्रदाने मन्रमाह-- 

अमूवोपस्तरंणमसिः इति ॥ 
इति शप्णयज्दीयतेततिरीपारण्यके ददाममपारक्षे नागपणोपनिपदि 

द्वात्रिगोऽनुवाकः ॥ ३२ ॥ 



{पार १ ०अतु ०९३] छष्णचलुर्ेदीयं तैिरीपारण्पकम् ! - ७४७ 

पीयमान हे ज त्वममूतं विनाशरहितं श्राणदेवताया उपस्तरणमपसि । यथा 

शयानस्य पुपो म्चकस्योपरितने पदादिकुषललीत तददसाणदेवताया इदमुपररणम् । 
सथा च वाजसनेयिन; भाणवियायांप्राणदेवतायौ जयखवह्त्वमामनन्ति-- “तस्माद - 
शिप्य्नाचमिदशितवाऽऽनदेभेमेव तदत्तमनग्रं कमेः) इषि ॥ 

इति प्रीमत्सायणाचारयेविरचिते माधवोये बेदारथभरकाशे छष्णयलुरवदोयौतिरी- 
यारण्यक्माप्ये दशमप्रपाठके नारायणीयाप्रनाप्रेययुक्तायां याक्निेया- 

मुपनिपदि दवा्धिगरीऽनुवकः ॥ ६२ ॥ 

अथ त्रवह्नशोऽनुवारः 1 

जरपानादूर्व प्राणहुतिमणन्दर्शयत्ि- 

माणे निधिषठोऽगृत जुदोमि । माणाय साहं । 
अपाने निविोऽगरतै जुहोमि 1 अपानाय सराहा । 
ण्याने निविष्टोऽमृतं जदोमि 1 स्यानाय सादां | 
उदाने निविशत उदेमि । उदानाय स्वाह । 
समाने निविष्टोऽमृतं सृहेमि । समानाय स्वादं । 
मर्घणि म आस्माञतत्वायं + इति ॥ 

इति ृष्णयटुर्ैदीपरतिरीयारण्यके ददाममरपारक्े नारापणोपनिषदि 
श्रयर्खिगोऽतुषाकः ॥ ३३ ॥ 

प्प शररगतवावुभेरेदु मध्ये भ्रयने प्राणनासके वायौ निविष्ट आदरयुक्तोऽह- 
ममतं खादुभूतमिदं हविशचैहोमि पर्िपामि । तच मणदेवतये स्वाहा स्वाहुतमस्तु । 
एवमपानादिपु योन्यम् । एताभिः पश्चभिराहुतिभिरमूतत्वाय मोक्षाय मे मदीय 
आहमा भवो च्रस्मागि परमात्मनि एकी मवलििति शेषः ॥ 

इति श्रीपरदायणाचायविरनिते माधवोये बेदररथप्रकारो कष्णयसुवैदीयौततिते- 
यारण्यकृमाप्ये दशषप्रपाठ़े नारायणीयापरनामधेयगुक्तायां याक्तिकेया- 

सुपतिएदि व्रय्िशोऽलुवाकः ॥ ६३ ॥ 

१ ल. "या प्राणस्तस्वमा' । २ ख. "दद् 1 ३ य. युर्बन्ति ॥ 



७४८ शरीमत्वापणाचारयविरवितभाप्यपतेतय्- [रष ० १ ०अ् ०६४३५] 

अथ चनुष्िश्नोभ्तुवाकः } 

प्राणहतिेव विकसितानि मन्नान्तराणि दर्वीयति-- 

श्रागे निबिषठोऽपरत जुक्षोमि । शिवो मां पिशाभ॑दाहयाय । 

णाय खादां । अपाने निविषठोऽगतं जयेम ¦ त्रियो 

† विशम॑दादाय । अपानाय स्वाह 1 व्याने निवि- 

छोऽपूतं जुहोमि 1 धियो पां विगरामदाहाय । व्यानाय 

स्वाहां ! ब्दाने निषि्ठोऽफत जयेम । शो मां 

विदागरदादहाय । वदानाय स्वाहां । समाने निषि 

छोऽगृत जुदोमि । शिवो मां विशारदाय । समानाय 

स्वादं । च्रक्मणि म आल्माऽठतत्वायं, इति ॥ 

इति छृप्णयलुरदीपतैसिरीयारण्यके द्ममपाके नारायणोपनिपदि 

चतुखिशोऽमुवाकः ॥ ३९ ॥ 

हयभान रे द्रव्यविरोष त्वं दिवः छान्तो भूत्वा मां प्रविश | विमर्थम् 1 अः 

दादाय सुतपादितदाहशान्चथम् । अन्यतप्वयस्येय
म् ॥ 

इति श्रामत्ायणाचार्यविरविते माधवीये वेदासैप्रकाज्ञे कृष्णयजुवदोयते्तिरी - 

यारण्यकमाप्ये दशमप्रपाठके नरायणीयापर्नागधेययुक्तायां यारिकयाृष- 

निषदि चतुदिशोऽनुवाकः ॥ ६४ ॥ 

भय पथरिशोऽनुवादः 1 

। मोजनाद्यमपा प्राशने मचमाह-- 
अमृतापिधानमसि) इति ॥ 

इवि एृप्णयङ्दीयतैत्तिरीयारण्यके द्धाममपाग्येः नारायणोपर्निपदि 
पश्चर्ि्नोऽदुवाकः ॥ ३५ ॥ 

पोयभान हे जरं त्वपपृतमनिनश्चरमपिधानमाच्छद्कपमक्षि 1 

इति श्रीमत्तायणानार्भविरविते माधवीये वेदाेपरते रप्गयद््वदीयतीक्िरी- 
यारण्यकमाप्ये दशशमप्रपारकते नारायणीयापरनामधेययु्छयां यात्निक॑याछुप- 

निषदि पथ्ि्लोऽनुवाकः ! ६९ ॥ 



पा०१०अद् ०३९३७) छृष्णयञ्ेदीयं तैचिरीयारण्यक्रप्् । ७४९ 
भथ परतिदोऽनुवाकः। 

मुक्स्यानुमन्तये मस्नमाह-- 

श्रद्धायां प्राणे निविवयामृतर हुतपर् । गराणमत्रेनाऽ5- 
प्यायस्व । अपाने निर्विंपामृत^ हुतम् । यपानमरन्े- 

माऽऽप्यायस्व । व्याने निविद्यामूत९ हुतम् । व्यान- 

मन्नगाऽऽप्यायस्व । उदनि निविश्यामृतं हवम् ! उदा- 

नमननैनाऽऽ््यायस्वर समाने निविक्यामृत॑९ हुतम् । 
समानपरेनाऽऽप्वायस्व । त्रस्णि प आस्पाऽदतृ्रायं+ इति ॥ 

= 
इति कृप्णयञरवेदी तैत्तिरीयारण्यके दशमप्रपारङे नारायणोपनिपदि 

परव्रिशोऽुवाकः ॥ ३६ ॥ 

येदिके करणि विद्धप्रा्िवायः श्रद्ध तस्यां पत्या प्राणवायौ निपिद्याऽश्वग. 
विसयं त्वाऽपतपविनधरे खादुमूतमिदं हरविर्मवा हतम् । हे माणामिमानिरेव हे- 

नाननेनाऽऽप्पायस्् वर्धस । स्पष्टमन्यत् ॥ 

ति श्रीमस्षायणाचार्यविरयिते माधवीये बेदा्मभकाकते शृम्णयनुयेदीयौैरिरी- 
यारण्यकमाप्ये दशमधरपाठके नारायणोयापरनामपेयसुक्तायां यत्ति 

कयामुपनिपदि पदथिशोऽतुवाकः ॥ ३६ ॥ 

अय सपत्िशोऽनुवाङ । 

अनुमन्रणाद्वं हदयाभिमरीने मचमाह-- 

माणानां अन्थिरसि स्द्रो मां विशा 
न्तकः । वेनान्नेनांऽऽप्यायस्व, इति ॥ 

इति दप्णयलुर्वेदीयतरत्तिरी दारण्यके ददापमपाठके नारायमोषनि- 
पदि सप॒त्रिसोऽनुबरारः ॥ ३७ 1 

हे टदयवक्ितरेकार त्वं बायुरूपाणामिन्द्ियल्पाणां च प्राणानां ग्रन्थिरसि 
परस्पमनिन्ेपाय अधनहेतुरापे 1 तादरास्तवं स्दरसत्वदभिमान्दिवतासपेऽन्तको 



७५० श्रीमस्सापणाचा्ैविरवितमाप्समेतम्- [प्रपा० १ ०अु ०६८-३९] 

दुः्स्य धिनादको मूत्वा मा मां विश मच्छरीरे प्रविष्टो मव 1 तेन महुकतैनानने- 
नाऽऽप्यायस्र माममिवरय ॥ 

५ भ व ~ = 5 (१ र तिरी 
इति श्चीत्सायणाचयेविरनिते माधवीये वेदा्थभकारे कष्णयनुरवदीयौत्तिरी- 

याएण्यकमाप्ये दशमप्रपाठके नारायणीयपरनामवेययुक्तायां याज्नि- 
कया्ुपनिपदि प्प त्रिशोऽनुवाकः ॥ ३७ ॥ 

अथाशत्रिशोऽनुवाकः । 

्ुपादिननितनि्यिकषेपशान्ेखू्वं मोकरनवस्य परमशररूपत्वादुपपानि हेतुभूतं 
मन्नं दीयति-- 

अदुघ्मात्र; पुरुपोऽहुषठं च समाधितः । 

शाः सर्वस्य जगतः भयुः भगा विन्द् › इति ॥ 

इति एप्णयरुर्येदीयीत्तिरीयारण्यके ददामपपाकषे नायणोप- 
निपयष्टाधिदोऽतुषाकः ॥ ३८ ॥ 

ददयमध्पगत आकाशः खद्धिष्ठपरिमितः । तन्न वर्तमाना बुद्धिरपि ताकी 1. 
तयाऽवच्छिन्नो जीवह्पः पुरपोऽप्यङषठमात्रः । त च स्वकीयया ज्ञानकियाश्रक्त्याऽ- 
इषं समाभितः । चकारान्मल्वकं चाऽऽग्रितः । जापरादमलकन्यापीलयर्भः । प चोपा. 
पिरमन्धमनरेण स्यीयेन वास्तवेन रुपेण पर्य जगत शशो नियन्ता । अत एव 
रिन्वभक्वं जगद् । ताद्शः पत प्रमुदः मीगाहु) अनेन मोजनेन भीगी भवतु ॥ 

इति धीमन्सायणानार्य॑विरतिते माधवीये बेदा्यभकारो कृष्णङुदीयौ सिरी. 
यारण्यकमाप्ये द्रमप्रपाठके नरायणीयाप्रनामषेययुक्तायां यात्िक्यामुष- 

निपद्यटा्रिशोऽनुवराः ॥ ३८ ॥ 

जधैकरोनचत्यारिवोऽनुवावःः 7 

जीगात्मय दृशररेणभेवननानं यदल्ि तश्च ञानस्य नेरन्तयेण प्ताननं मेपाथीनती 
मेषाभिागिवतां प्ा्षयितुनेकानृचमाह-- 

मेथा देवी दुपमराणा न आगंद्विषाचीं द्रा 
^ सुभनस्यमाना । त्वया जष्टं गुप्माणा इुस- 

१ ग. पानद म" ३ ग, घ्र श्रीणाति ) ३ ग. प्रतमो । 
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क्ान्ददेदेम विदय सुवीरं, इवि । 

अन्यतर्मवोधरणशषकिरमेथा, तदमिपानिनो देदी जुपमाणा श्रीवमाणा सी 
नोऽस्मान्प्त्यागादागच्छतु । कीदशी देवी । विश्वमशततीति विश्वाची सर्वावगाहनक्ष- 
मत्यर्थः 1 अत एव मद्रा कल्याणी । सुमनस्यमाना शमनं मनोऽस्मदतुमराहकमि- 
च्छन्ती। हे देवि त्वया चृष्टाऽ्गृदोग वये दुरुक्ताञ्जुपमाणाः पुरपायोनुपयो- 
गनो वेदब्ठाञ्शव्दान्तेवमामा वेदैकनिष्ठः सुयीराः शोमनपुघकिव्यादिरूमा 
विद्ये यञेऽनु्िते पति शुदधान्तःकरणा भूत्वा बृृरदेम परव्रहतच्च॑ कथयाम् | 

ततैव द्वितीपाशच्रह-- 1 

सया लुं कुपिभेवति देवि त्वया ब्र्षाऽडग- 

सशरारत स्यां । स्वया लुष्चिघ्रं न्दते 

यमु नो जुपसत द्र्विणेन मेषे, इति ॥ 

इति ृ प्णयज्ेदीयसत्तिरी पारण्यके दश्षममपाठकते नारायणोपनिषये- 
कोनचत्वारिदोऽुवाकः ॥ ३९ ॥ 

दे दैवि मेधास्ये स्रया नु सेवितोऽनुगृदीवः पुरप ऋरपिरतीन्दियदरी भवति} 
हषा लेया चुः पुरो ब्रह्मा दिरण्यगरमो भवति । उत्तापि च त्वया लुटः पुरूष 
आगतभरीः प्ाततपद्धवति । अत्त एव त्यया जटः पर्प गवाश्मूिरण्यभा- 
म्यादिकं विविधं ब॒ धनं पिन्दते रमते । हे मेे देवि सा तादृशीं खं नोऽष्मान्र- 
विणेन धनेन जुपस् तेवस्वाुगृदगेचर्षः ॥ 

इति श्रीमसतायणानार्विरचिते माध्य वेदार्भप्रकाक्े छष्णयचुेदीयौतिरी- 
यारण्यकभाष्ये दशरमप्रपाटके नररायणोय।प्रनामधेवयुक्तायां यत्ञिक्यापुष- 

निपद्येकोनचत्तारिोऽनुवाः ॥ ३९ ॥ 

अथ चस्वारिरोऽनुवाङः । 

मेषाघ्रदानिन्ादीन्र्थयते-- 

मेधां म॒ इर ददातु येषां देवी सर॑स्वती । मेषं 
मं अनिनोदुमौ देवावा्ां पुषक॑रसरजौ, इति ॥ 

$ श्वप्णयञुरवदीयतेत्तिरीयारण्यके द्गरममरपाठके नारायणोपष- 
निषदि चत्वारिशोऽटवाकः ॥ ४० ॥ 
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योऽयमिन्धो देये या च सरस्वती देवो यौ च पुप्करघ्ररौ पवमालयुक्तायाः 
वथिनौश्देवौ ते स्वै मे महं मेधां मयच्छन्तु ॥ 

शति शरोमस्ायणाचायविरक्ति माधवेयि वेदारषभ्रकाो कप्णयजुर्ैदीयौसिरी- 
यारण्यक्मापये दश्षमपरपठे नारायशीयापरनागरययुक्ताया यात्ति्यापुप- 

निषदि चत्वाहिशोऽनुवाकः ॥ ४० ॥ 

अधैस्चत्वारेलोभ्नुवाकः । 

मेषापरदं प्रन्नानतरं द्यति-- \ 

अप्सरसं च या गेधा मन्युं च यन्नः । देवी मेधा 
कदुप्यना सा मं मेषा सुरभिर्पेताम् , इति ॥ 

$ति कृप्णयञुदीयतेत्तिरीयारष्यके ददाममपाठ्के नारायणोप- 
निपयेकचलवारियोऽदुवाकः ॥ ४१ ॥ 

अप्सरासु देवीषु या मेधा भ्रषिद्धा यतति गन्ववेु च देवगरयेषु यन्मनो 
मेषात्मकमति दैवी दिर्ययमोदेु स्थित या मेधा गिदते मलुप्यभुष" मतु 
प्यषु वेदशाखविस्पु या मेषाऽि सासवा मेवा सुरभिः ४ सवकम 
षुवा वा सूत्वा मां जुषतां सेवताम् ॥ 

ङि श्रौमकायणाचाधैविरकि माषयोये वेदाकार कृष्णयनुवीयंतैति- 
रीयारण्यकमाप्ये दश्षगप्रपाठे नारायणीयाप्रनामपेययुक्तायां यत्ति! 

कयामुपनिषयेकचत्वारिदोऽतुककः ॥ ४१ ॥ 

भय द्विचत्वारिभोऽतुवायः. 1 

पुमरपि मेधाय परतरान्तरमाह-- 

आ भौं वेषा सुरमि्िधरुया हिरण्यवर्णा तनेती लगम्या । 
उरमैसवतौ पय॑सा पिन्वमाना सा मीं मेधा सुप्रतीका लुपताम्, इति ॥ 

हृति कृप्णयज्दी पतैत्तिरीयारण्पकरे दथरममपायके नारायणाप- 
निपदि द्विचत्वारिणोश्नुराकः 1 ४२॥ 

* एतत्पदमनिचिदषवरकम् । 

% ण, त. ददौ । २ इ. भन्दामु 1 ३ ६, जुषन्ताम् 1 
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भेधारक्तिपरौ पर्यागच्छलिति शेषः। कडशो मेधा, सुरभिः शोमनमन्या काम- 
दषा वा । विश्वरूपा सकल्वेदकाछधारणक्षमतेन बहुख्पा । दिरण्यवणी देवता- 
दारीरे दिरण्यस्मानव्ेवेता । जगती स्न्र वर्तमानलेन जगदरात्मिका | जगम्पा 
शृह्णायेकतिश्ं गन्तुं योग्या ! उर्जस्वती बलवती पयसा योक्षीरादिररेन विन्ध- 
मानाऽस्ान्ीगयन्त । सा तथाविबगुणयुक्त मेषा सुमतीका पुपृलौ पवा मां 
पुपतां सेवताम् ॥ 

इति श्रोमासायणाचार्धविरकति माधवीये बेदारपप्रशाशे एप्ययञ्वेदी पौत्ति- 
रीपारण्यकमाप्ये दशमप्रषाटके नारायणीयापरनामषेययुक्ता्पां यान्ञि- 

पृषामुपनिपदि द्विचत्वारिशोऽनुबाकः ॥ ४२ ॥ 

अय त्रिलारिशोऽनुवा्ः। 

मेधाविनः पृरूपस्य ज्ञानोतपाद्नाय महदिवकतनन्धिपु पद्यवात्नेपु मध्ये पश्िगवत्र- 
प्रतिपादकं मन््रपराह-- ५ 

सद्योजातं म॑प्यामि सयोनाताय यै नमैः। 

सुवे भवे नातिभवे मैन माम् 1 भवोदधंवाय नर्मः) इति ॥ 
इति एष्णवसुवेदीयतेचिरीयारण्ये द शमपरपाठके नारायणोप- ` 

निपदि त्रिचरत्वायोऽहु्राकः ॥ ४३ ॥ 
प्तथोनादनामकं यत्पश्विमगत्ं तदरूपं पसेशवरं प्रपद्यामि प्राणि । तादृशाय 

सधोजाताय रै नमोऽस्तु । ह स्चोनात भवे भे तत्तज्न्मनिमित्ते मां न धरनस्वं 
ने प्ररयेलैः । कि तेतिभवे जन्मातिलस्वननिमित्तं भजस्व तच्स्तानाय प्रेरय । 
भगोदगाम मग्ध सवोजाताय नरोऽस्तु ॥ 

इति श्वीमरप्ायणानामेविरसिते माधवीये वेदार्प्रकारो कृप्णयीषीत्नि- 
रीयारण्यकमप्ये दशगप्रपाठके नारायणीोयापरनामपेययुक्तायां य्ति- 

संयामुपनिपदिं तिचत्वारिंशोऽनुषाकः ॥ ४३ ॥ 

अप चदुधत्वास्विऽनुषाकः॥ 

उन्तरवत्कप्रतिषादकं मच्माह-- 
वामदेवाय नें ज्येष्ठाय नमः ग्रेषठाय् नमे स्दराय नमः कालय 

# ह, शुषन्ताम् । २ स. इञ, वै नमो न" ३ छ. नवस्व ¶ ४ क्ष. भव्घ्व । ५. भवस } 
५५ 
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नमः कलविकरणाय नमो वरुवरकिरणाय ममो वरुभमयनाय 

नमः सर्मूतदमनाय नमे मनोन्मनाय नम॑ः, इति ॥ 

इति हृप्णयज्दी पतैसिरीयारण्यके द्राममपार्के नारायणोप- 
निषदि चतुत्वारिशोऽुवाकः ॥ ४४ ॥ 

उत्तवत्करूमो वामदेवस्तप्यैव वि्रहविरोपा च्येषठादिनामकाः 1 टै च महादव. 
परीठशच्छनां वामादौनां नवानां पतयः पुरुषाः ¡ दम्यो चवम्यो नमत्कारोऽप्तु ॥ 

इति श्रीमत्तायणाचार्ैविरनिते माधवीय बेदार्थभरकाओे ङप्णयतुरेदीयौतति- 
रीयारण्यकमाप्ये दश्नमप्रपाठके नारायणीयाप्रनामपरषेययुक्तायां यात्नि- 

कंयामुपनिपदि चतुश्त्वारिशोऽनुवाकः ॥ ४४ ॥ 

अध एश्चचत्वारिशोश्नुवाकः । 

दक्षिणववधग्रतिपाद्कै मच्माह-- 

अधेररेभ्पोऽ पेरिभ्यो घोरवोर॑तरेभ्यः 1 
सतः शर्वं सभ्यो नम॑स्ते अस्तु रद्रपेभ्यः, इति ॥ 

हृति रृप्णयहुदीयतैषिरीयारण्यके दशममपा्े नारायणोपनिपदि 
प््चचत्वारिषोऽरवाकः ॥ ४५ ॥ 

अधोरनामको दक्षिणवकनरर्पो देवस्तस्य विग्रहा अथोराः प्तातिकलेन शान्ताः 1 
न्ये तु घोरा रानप्ततनोमराः। अपरे तु तापरपतत्वेन घोरादपि पोरतराः । हे शर्थ 
परमेश्व ते त्वदयिम्यः पुवेक्तिम्थल्िविषेम्यः सवैभ्यो द्दस्पेभ्यः सर्वतः सवपु 

देशेषु सैपु च कचेषु नमोऽस्तु ॥ 
इति श्ीभत्सायणाचार्वविरनिते माधवीये वेदार्थ्रकाशे छृप्णयु्ेदीयौततिरी- 

यारण्यकमाधप्ये दश्षमपरषाठके नारायणीयापरनामवेययुकतायां याज्ञिया 
युपनिषदि पञ्चचत्वार्ोऽनवाकः 1 ४९ ॥ 

भय पटरवत्वारिशोऽनुवाकः ॥ 

श्राषक्त्रपरत्िपादकं मच्माह-- 

तरफरुपाय बिं महादेवाय धीमहि । 
भगम, भो वाय नमय" । २ ख. स्वेभ्यः! त. सवेभ्यः स्व दरव 
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तरो शद्रः मचोदयांत् ; इति ॥ 
इति छृप्णयजुरदी वौतीत्तशीयारण्यके ददाममपाव्के नारायणोपनिपदि 

पुटूचत्वारिोऽत॒वाकः ॥ ४६ ॥ 
भागषकतरदेवललसुरुयनामकः । द्वितीये चतुथी । तपुरुपं देवै विषे गुरश: 

शयुलाजानीमः । ज्ञात्वा च मद्ादेवाय तं मददेवं धीपरहि ध्यायेम । वत्तप्माल्कार्- 
णाद्ुद्रो देवो नोऽस्मान्मचोद्पाज्जानध्याना्थ म्रेए्यतु ॥ 

इति श्रीमत्तायणावार्ैविरचिते मायवीये वेदा्भप्रकाशे इष्गयनुरीौतिरी- 
यारण्यकमाप्ये द्रभभरपाखके नारायणीयपप्रनामपेययुक्तायां यातियामुप- 

निषदि परचत्वारिशोऽकुवाफः ॥ ४६ ॥ 

अय सप्तवत्वारिरोभनुदाफः । 

ऊष्वैवकप्रतिपादकं मन्मार-- 
ईशानः समैवियानामीन्रः स्थेमूतानां जल्माधिपति्म 
सणोऽभिपतिभर्ं शिवो "म अस्तु सदाकिवोय्, इति ॥ 

षति इृप्णयतरैदी यतैत्तिरपारण्यके दशममरपाठके नारायणो परनिपदि 
सक्तचतवारिंशोऽनुवाकः ॥ ४७ ॥ 

सोऽयमूषयवत््ो देवः सोऽयं सपैषिद्यानां वेदशाखादीनां चतुःपिकदाक्रिा- 
मापीक्षानौ नियामकः | तथा सवेभूतानापरहिट्श्रणिनामीश्वरो नियामकः । ब्षा- 
धिपततिदघ्यापिकरवेन पराकः 1 तया बरह्मणो दिरण्यग्मस्पाभिपरतिः, तादश यो 
व्रह्माऽसि प्र्रद्धः परमात्मा सोऽयं पे ममानुप्रहाय शिवः शान्तोऽष्तु 1 सदा- 

शिषो प्त एव सदाशिव ओमहं भवामि ॥ 
इति श्रीमस्सायणाचार्यविरविते माधवीये वेदाकार एृप्णव्वेदीयतैततिरी- 

यारण्यकमाप्ये दशमध्रपाठके नारायणीय।एरनागघेययुक्तायां यात्तिकयापुप- 
निषदि प्प्तचत्वाददीऽनुबाकः ॥ ४७ ॥ 

अया्टचत्वारि ज्ञोऽनुवाकः 1 

इत्थं वत्त्तानस्यातसाद्का पञचवकरतनप्रतिषादकाः पथ ब्रद्यमन्त्रा उक्ताः) जय 

ज्ञानपरतिनन्पकनरहयहत्यादिपापनिदररिरेतवननिुपणेनपका मन्ना पक्तदथाः, तत्र परथमे 

मश्रमाह-- 
अष्मेतु माम् । मधुमेतु माम् । ब्र्यमेद मधुमेतु सामु । 

4, नो नायकधानि" + 



छप मित्सायणाचार्दिराचितमाष्यसमिग्रू-्रषा० १ ०अन् ०४८] 

यस्तं सोम प्रमा वत्सोऽभि स अहम् । दुष्प्व- 
इन्ुरंष्पह । यास्त सोम माणाश्सान्सुहोमि, उति । 

मह प्रदतं मापेतु प्रभ्ोतु । यें परमानन्द्तणमाषयेितं षलु मेतु 
ग्रामरोतु । न चात्र ब्रघ्मपपुशर्दयोरलन्तम्मेदः, कं तहिं ब्रह्ममेव वैधं शव्यदयप्र- 
तिपाय्तण्डेकरतं वत्तु मामेतु ग्रा्नेतु 1 ई सोम, उमा बद्यनरिया तया सह् वर्तमानं 
परमात्मंस्ते तव याः मरना देवमनुप्यादयः हन्ति ता जभिष्क्य सो अहं प्र॒ ताटश- 
सत्वमेवकोऽदं यर्सो बा एतां लदीयप्रनानां मध्ये बाटवद्हं त्वदीपकरूणा- 
योग्यः । अंति हे दुष्पवसदनं्रल्सष्व दुःसमप्य धातक प्रमेध्वर दुरुप्पह दुःलपु- 

्पेणामिमव 1 वनिकारङ्तरन्दप्ः । हे सोम परमातमक्ते त्वदीयाः प्राणदृत्तपो 
याः एनिः तान्दृ्तिपराणांतवयि जुक्षेमि प्रक्षिपामि मद्रीयमनोवागादयः भ्राणास्तया 

नि्ितत्वाच्चरीया अतस्त्वय्येवोपप्तदरापि विप्येम्य इन्दिपाणि निकष्य व्वदेकतित्तो 

भृवमीलयषैः ॥ 

उक्त्य िप्रुप्णमच्रस्व मादारं वरा्णसर्तेण वाकयेन दक्षयति-- 

चिहुपणेमयांचितं व्राघ्णायं दयाद् । व्रदम््यां बा 
पते धरन्ति 1 ये व्रा्मणचिपर्ण परन्ति । ते सोमं 
म्ुबनिति । आसदस्ादद्गि एन॑न्वि 1 ओम् ) इति ॥ 

इति दृप्णपड्दीयतत्विरीयारण्के दश्ममपाठदे नागापणोपनिष 
यटतत्वातोऽसुवाङः ॥ ४८ ॥ 

विद्ान्तराणि पर्वाणि "नापः कष्यचिद्ेधत् इतिधाच्मतुषृय क्षिष्येण पाच्नायां 

फएतायां पथादृषदिशन्ति । इमं हु त्रिपूपरणमचं दिप्यवासूनानन्तेेव घाह्मणा- 
पोपरेत् । तेनेोषदेशेन ये ब्राह्मणाद्धिषपर्णं पटन्ति तरिमृपर्णमचनं सर्वदा नपन्ति 
टे पुरुषा व्रष्मद्यां विनाशयन्ति ! तस्ते निप्पापाः सन्तः पोपयामं प्रान्त 1 
तै यस्यां बाहणद्गौ भोनना्िुपयिदन्ति तां परि सदस्वराह्मणपन्वा युनन्ति 
शुद्धं मुषन्ति । तादो प्रणवपरतिपायः परमासव तिमुपणम्रस्य देयोयरषः ॥ 

इति शीमत्सायणाचयेतिरपिते माधवीये वेदार््रकारे कष्णयङुुदीयोत्ि- 

रौयारण्यक्माष्ये दशममरपरङे नारायणीयापरनामपरेययुक्तायां याप्नि- 
वयामुपनिषच्टचत्वारिपोऽनृवाडः 1 ४८ ॥ 

१ खच. रए. भयु 1 रेख. शमय ञ्त्त ठचो! ५ ष्ट. ्दीयाम। 



परिपा १०अब् ०४९९०] कृप्णयजुदीयं तैसिरीयारण्यकम् 1 ७५७ 
भ्ेफोनपमापत्तमोऽनुवाकः 1 

दवितीयं त्रिषुप्णमन्रमाद-- 
बहम मेधवा । पधं मेधयं । ब्रह्मेव मधुं मेधया । 
अद्या नें देव सवितः भनावेत्साव्री; सौग । परां 
प्प्वकनिष^ सुव 1 बिष्यौनि देव सवितैरितानिं परां 
युव 1 यद्र कनम् आसुव । मपु वातां छऋवायते मधर 
क्षरन्ति ' सिन्ध॑वः । माध्यमः सन्त्वोषधीः {। मधु 
नक्तमुतोषसि मधुमतपा्थिव९ रजः । मध यौस्सु 
नः पित्रा । पर्पान्नो बनस्पतिर्ुमा अस्तु 
सथः ! माध्वीरगोमें भवन्तु नः + इति। 

यद्रष्य जगत्कारणं पवेदान्तयेदं तन्मेषयथा गुरूपदि्टमहावाकयतदर्यपारणशक्सा 

छम्पतामिति रोपः । मधित्यादि पूववत् । अद्या नो देवेलादिकमृवंप्कमणोरणी- 
यानिल्यतुवाके व्याहयातम् 1 

जस्य त्निमुपर्णमन्नस्य महिमानं दर्धयति-- 

यइ तरिसपरणमर्याधितं ब्राह्मणाय द्याद् । भ्रूणहा 
वा पते ्र॑न्ति। ये ब्रघमणाचिसुपर् पठ॑न्ति। ते सोप 
मारुबन्ति ! भसदखात्यद्गि पुनन्ति । ओम्? इति ॥ 

इति कृप्णयञुरवेदीयतैततिरीयारण्यफे द शमपपाठके नारायणोपनिपये- 
कोनपखारात्तमोऽरुवाकः ॥ ४९ ॥ 

्राह्मणर्मष्य राजगर्भ्य वा वधो श्रूणह्या ! अन्यपू्ैवत् ॥ 

इति श्रीमल्ायणाचार्थविर्यिते मापवीपे वेदप्रकारे इत्णयनुरदीयतेत्ति- 
रीयारण्यकमाप्ये दुश्षमप्रपाठके नारायणीयाप्रनामपेययुक्तापां सात्ति- 

कृयापुपनिपेकोनपञ्चरात्तमोऽनुवाकः ॥ ४९ ॥} 

अप पद्वारत्तमोऽनुवारः 1 

तृतीयं तिुर्णमन्रमाह-- 

बहन मेधां । पधं मेषां ! वहंमेव मरं मेधवा 1 



७९८ शरीमत्सायणाचाविरवितमाप्यस्मेतप्--[9१० १०अब०९ १] 

व्रह्मा दवानौं पदवीः रंवीनागृपिविर्राणां महिषो 
भूम् । उवेनो दृधांणा९ स्वधिति्वनाना ̂  सोमैः 

पवित्रमति रेभन् । द्मः शरचिषद्रसुरन्तरिप्रसद्धोतां 
वेदिपदतिंयिषैरेणत् । रृपद्ररसदत्दुन्योंमसदना 
गोना श्र॑तना अद्रिजा कतं ब्रहद्) इति । 

पेषया मेषो यन्नः ऽस्यास्तीति मेघवत् । यक्तदानादिषताध्यविषिदिषापूर्क्त्वा- 
द्रसन्ञानटामस्य ब्रह्म मेथवदित्युच्यते । अन्यत्ूरववत् ! ^ नलया . देवानां » “ हषः 
शुचिषत् ” इत्यादिके द्वे चावणोरणीयानियनुवाके ग्यासुाति । 

सस्य व्रिष्ठपणमन्नस्य महिमानं दररैयति-- 

य इदे वरिदुंपणंमयांचितं वाद्मणायं दवाद् ! वीरहत्यां 
या एते घ्रन्ति । ये ब्ौ्यणाचचितुपर्ण पठन्ति । ते सोमं 
मा्ुबन्ति। आसदक्लासप्किं पुनन्ति । ओम्, इति ॥ 

इति छप्णयज्वदीयतैततिरीयारण्यके दशममपाठे नारायणोपनिपदि ` ` 
पञ्वाशत्तमोऽतुवाक; 1 ५० ॥ 

बेद्शासरतदनुष्ठानपरो ब्राह्मणोऽभिपिक्तो राज वा वीरः । अन्यतपूैत् || 
इति श्रीमलप्रायणाचार्यविरचितरे माधवीये वेदार्भरकात्ते कष्णयुर्वेदीयौ ति. 

रीयारण्यकमाप्ये दश्चमप्रपाठके नारायणीयापरनामयेययुक्तायां याज्नि- 
कंयामुपनिषदि पञथाशत्तमोऽनुषाकः ॥ ९० ॥ 

अये फपवाद्त्तमोऽ्नृवाङः । 

न्यजञानधतिमन्धकानि यानि महापातकानि ते्निवृत्तये जप्याक्िपर्णमन्राज्- 
योऽभिहिताः 1 तन्न वरा्णनातिमात्रवधो ब्रदहत्या पञचष्ु महापकेषु मध्ये प्रन 

महापातकम् । ततोऽप्ययिकं सूणरननम् । तस्मादप्यधिकं वीर्हननम् 1 ई्शाना- 

मदि निवरो सावजीषे तरिषुपणेनपधार्वाचीनानां एुदापनादिपतकानां निरव 
तनि कि बक्ग्यम् | इत्यं प्रतति्न्धनिवृच्युपायमुक्त्वा क्ञानयोग्यतयि स्वावयव्छु- 

पथं होमापनिका्रा मवरमिकादशचतुवकेु क्रमेण विवसुराचं मखपराह-- 
माणापानन्यानोदानस्षमाना भरं शुष्यन्त ज्योति. 

१ छ. शच्यपेक्या त्रिसु । 

1.6 



{पा० १०अ्० ५२-९३] इृष्णय्ेदीयं तैत्तिरीयारण्यकम् । ७५९ 

` - रुदं विरनां विपाप्मा भूयास स्वाहां , इति ॥ 

इदि इृप्णयसुेदी यतैचिरीयारण्यके द्दामभपार्ओे नारायणोपनिपये- 
कश्वादन्तमोऽलुवाकः ॥ ५१ ॥ 

प्राणादयः प्च वायवः प्रततिदधाः } ते सवैऽप्यनेनाऽऽज्यहोमेन इद्धा मयन्तु । 
ततोऽहं विपाप्मा परतिन्धकोपपा्तकरदितो धिरजाः प्रापकारणमूतरनेगुगेनारि 
रहितः सन्यन्ञ्योतिर्मगत्कार्णं परं बरक्ष तद्वसु भूयां तदर्थगिदमाज्यं स्वाहु- 
तमस्तु ॥ 

शत्र धोमसप्तायणाचायविरनिते माधवे वेदार्मभकार कृप्णयमुरवदीयौत्तिरो- 
सारण्यकमप्ये दशषमपरपाठके नारायणोयापरनामयेययुक्तायां या्तिकथा- 

मुपनिषय्ेकध्वाश्त्तमोऽनुवाकः ॥ ९१ ॥ 

अप द्विपन्वाशत्तमोऽनुवारः ॥ 

द्वितीये मन्नमाह-- 

वासनशचक्ठःभोत्रनिदाधाणेरेतो बुद्धवादरूतिः संकरपा भे 
शुध्यन्तां ज्योतिरहं सिरजां विपाप्मा भूयास स्वाह) इति ॥ 

इति कृप्णयलुर्दीयतैतिरीयारण्पके देशमभपाठके नाराषणोपनिषदि 
द्विषन्चाशोञ्तुबाकः ॥ ५२ ॥ 

वागादीनीन्दरियाणि 1 रेतो गुखेन्दरियम् । मनःशब्दवाच्यस्यान्तःकरणल्यैव निशर- 
यास्मिका वृतिः । अनिश्ेरूपा वृततिरार्तिः ¡ इदं समीचीनमितिकलपनास्पा 
ततिः संकस्पः । अन्यतरत् ॥ 

इति श्रीमतसापणाचायैविरविते माधवीये वेदारभपरकारो रप्णयतुवदीयौत्तिरौ- 
यारण्यकफभाप्ये देश्षमप्रपाठके नारायणीयापरनामपेययुक्तायां यज्ञि- 

कयामुपनिपदि द्विप्ाशषतचतमोऽनुवाकः ॥ ९२॥ 

अय त्रिएयाशत्तमोऽनुवाकः ॥ 

पीय भन्माह-- , 

िरपागिषादपभषष्टोरूदस्नद्यद्िलोपस्यपायवो भ शु्यन्वं 

१ ह, तिसः ( २ ग, "भूवा षू" 1 

॥ 



७६० आीमरसायणाचारयविरितमाप्यतमेतप्-{्र ° १ ०अतु० १४-९१)] 

ज्योतिरहं विरनां विपापा ूयाप्नर साहं इति ॥ 

इति छप्णय्ेदीयतैत्तिरीयारण्यके दक्षममपाउके नारायणोप- 
निषदि तिषचाग्चपोऽ्चुवाकः ॥ ५३ ॥ 

पूवाम्यामनुवाकाम्यां सक्मशरीरदुद्िरुक्ता । भत्र स्ू्रीराकय्ाना श्िरः- 

पाण्यादीना शदधरुच्यते । ददवाण्डेदविवक्षया श्िशरोपस्पदव्दौ दौ दर्भौ 1 
सम्यतूरववत् ।॥ 

इति धीम्तायणाचा्यविरनिते माधवीये वेदार्यप्काशे एम्णयजुदीयौतिरी- 
यारण्यकमाप्ये दशमप्रपाठके नारयणीयापरनाम्षेययुक्तायां याञ्गिक्यापुष- 

निपदि त्रिपद्वाश्चत्तमोऽनुवाकः ॥ ५३ ॥ 

॥ 

सथ चनुष्पयाधत्तमोऽनुबादधः ॥ 

चतु मन्नमाह-- 
सवक्च्मासरुथिरेदोमजालाययोऽस्यीनि भं धुध्यन्तां 
ज्योक्षरृद॑पिरनां॒विपाप्मा भरंयाप्॒९ स्वाहां, इति ॥ 

इति इृष्णपलुर्वदीयतैततिरीयारण्यके दशममपाठके नारायणोपनिपदि 
, चतुष्यचवाशत्तमोऽुवाक; । ५४॥ 

अघर स्पूटशरीरेगतानां धातूनां शुद्धिरुच्यते । एकस्येव पातोत्रीहलान्तमागविवक्षया 
स्वतचरमशव्यी प्रयुक्तौ । अन्यसू्ैवत् ॥ 

हति श्रीम्ायगाचार्बिरचिते माधवीये बेदार्थपरकानने ृप्णयटुदीयौत्तिरी- 
पारण्यकमाप्ये दशमभ्रपाटके नारायणीयापरनामयेयगरुकायां यान्नि 

कृपामुपनिपदि चतुप्पचारोऽनुवाकः ॥ ५४ ॥ 

अप पयपदाशओभ्नुवाकः 1 

पमं भन्रमाह-- 
शब्दस्पथरूपरसगन्या मे धरभ्यन्तां ज्योति. 
शष्ट विरजां विपाप्मा भूपास९ स्वाहां, इति ॥ 

इति कृप्मयलुदीयतैततिरीवारण्यङे देदामपाटके नारायणोपनिषग्ि 
प्चपश्चादात्तमोऽमुवाकः ॥ ५५ ॥ 

४ ¶ य. श त्या ४, "रस्वित्त" 
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शरोरोपादानपयमहमुतेप्वाकाशाद्िप वमाना गुणाः शब्दादयः । अन्ध- 
सू्वत् ॥ 

इति श्रीमतपरायणानर्यविरनिते माधवीये वेदार्भभकाशे कष्णयसुररीयौत्तरी- 
यार॒ण्पकमाप्ये द्रामप्रपाठङ़े नारायणीयापरनाम्रेययुक्तायां यान्नि. 

पृयामुपनिपदि पश्रपकताशोऽनुवाकः ॥ ५१ ॥ 

भय पटूपवारोऽनुग्रारः ॥ 

पष्ठ मख्रपाह-- 

पृथिव्पप्तेनोवायुरक्राशा ॑ु्यन्तां ज्योतिं- 

रं विनां विपाप्मा भयास्त९ स्वादं, इति ॥ 

शति दृष्णयतुदीयतैसिरीयारण्यके दशममपाटङे नारायणोपनिपदि 
पटूपश्चाशोऽनुत्राकः ॥ ५६ ॥ 

सशीरस्पोपदानकारणानि प्व मदामूतानि ए्यिब्यादीनि । भन्यसूर्ववत् ॥ 
इति श्रोमत्तायणाचार्विरननिि माधवौपे वेदा्यधरकारे कृष्णल पीत्तिरी- 
याएण्यकमाप्ये दशामप्रपाटके नारायणोयापरनामयेययुक्तायां यत्तियापुप- 

निषदि पटूपश्नारा्तमोऽनुवाङृः ॥ ५६ ॥ 

भय फपबाशोऽनुगकः । 

पमं मश्नरमाह-- 

अनपपपराणमपमनोमयविज्ञानपवानन्द्मवा भे शुध्यन्तां 
ज्योतिरदं विरजां धिषाप्मा भूयास साह) इति ॥ 

इति कष्णयसुर्ेदीयतैचिरीयारण्यके दञ्ञमममाठके नारयणोपनि 
पदि सप्तपथाशत्तमोऽनुवाकः ॥ ५७ ॥ ४ 

अननमयादयः प्च कदा वार्ण्यामुषनिषदु्ताः । अन्यसपूवत् ॥ 
इति श्वीमस्ायणाचा्ेमिरनिते माधवीये वेदारथ्रकाे छम्णयङदीयततति- 

सेयारव्यकमाप्ये देशमन्रपाठके नातायणीयापरनाम्ेवयुक्तायां यत्ति 
क्यामुपनिषदि सप्तप्ारात्तमोऽनुवाकः ॥ ५७ ॥ > 

१ त, प्त, मयमाननद्मयमात्मा म ! 
५६ ५ 
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अयाय्पकायोऽनुवाङः 1 

अष्टमं मक्नमाह्-- 
( वि्िच्ख स्वाह, इति ॥ 
इति दप्णयलुैदी तैत्तिरीयारण्यके दश्चममपाठकरे नारायणोपनिप- 

द्रष्पचाशोऽनुवाकः ॥ ५८ ॥ 
५ विप व्याप्तौ » इति धातोरत्पनोऽयं शब्दः । वरिोपेण विषिव्यीिर्यघ्य 

ध्ष्षणसतद्भिविशिः । उन्दपः पकारस्य टकारः । तादशं ब्रत्तोदिरय स्दृतमिदमस्तु ॥ 
इति श्रीमस्तायणाचायविरचिते माधवीये वेदारथभ्रकादे कृप्णयदुदौयौतति- 

रीयारण्यकमाप्ये दशमप्रपटङ़े नारायणीयापरनामपेययुक्तायां यात्ति- 

कंयापुषनिषदषएटपच्चाशोऽनुवाकः ॥ ९८ ॥ 

अधेकोनशटितमो ऽनुवक्र. । 

नवमं मन्रमाह-- 
कपोत्काय स्वादं; इति ॥ 

इषि रप्णयुदीयतैततिरीयारण्यके दशपपपाठङे नारायणोपनिप- 
मरेकोनपष्टितिमोऽतुवाकः ॥ ५९ ॥ 

कष शिप करण इमि धाहुः । कष्यते क्रियत् इति कपो मामरूपकमीत्मकः कार्य- 
भ्रप् तसिनुकस्तत्क(पतं कोमुःकः कगोत्कः परमेश्वरः ताद्शाय सृमिषुलाय 
परमेश्वसय सराह सवाहूतमिदम्तु ॥ 

इति श्रीमरप्ाथणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्धप्रकाशे इृष्णयनूेदीयतैनि- 
रीयारण्यकमाप्ये दशमप्रपाठके नारावणीयापरनामपेययुक्तायां याज्नि. 

कयामुपनिषयेक्रोनपटितमोऽनुवाकः ॥ ९९ ॥ 

अथय प्िनमोऽतुदाकः १ 

वृशषमे मन्रम।ह- रवि लोहित पिदासि उचिष्ठ पुरुप हरिते रोहित † देषि देदि ददापयिता 
भं शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजां विपाप्मा मूयास्^ स्रा, इति ॥ 

डति ृप्णयजेदीयतैत्िरीयारण्यक द्दामपपारके नारायणोपनिपदि 
पष्टितिमोऽलवाकः ॥ ६० | 

9 ग, त प्द्रिव्यषिताक्षि। 



्िपा०१०अनु ०६ १-६२] ङष्णयज्ुदीयं सैत्तिरीयारण्यक् 1 ७६३ 

बिविषटिशबव्दामिषेवं यद्र तदव कारणोपाधिकं कपोत्करब्दाभियेयम् । पनरपि 

वहिशररोपाधिषिशिषटमन पुरुपङव्दाभियेयम् | तच पूवम्पां मचत्ररम्या निर्पाभिकं 

कारणोपाधिकं तद्र प्रोधपै दद्धिरेतृत्वेनान पर्वकर्मनिप्पादकवहिशरीरोषामिकं 

प्राथयैते । पुरुय प्रि वद्विशरोरे शयान दे प्ररमालघुतिष्ठदाघोन्यं परिदश्य मद् 
रपरहार्धगुक्तो भव । पंगयन्तपुरुपशन्दस्यैन हरितदोनि प्रीणि पदानि पिरोष- 
णानि 1 हे हरित प्रतिनन्धकहरणकृश्चल हे लोदित रक्व्णं हे पिङ्गलि विद्धः 
ठनयन दै देहि नः पनः शुद्धि मे प्रयच्छ 1 द्दाएयिताऽऽना्यमुलात्तत्चज्ा. 

नप्यातिरापेन दाप्यिता भवेति पः । तप्य दापयिदै्यस्य ज्ञानस्योतत्तये मे मदी 
योशषितवृततयः शुध्यन्ताम् । ् पोतिरिचादि पूषैवत् ॥ 

इति श्रीम्तायणाचरयुतिषएचिते माधवीये वेदाकार छप्णय्ुरवेदीपौेत्तिरी 
यारण्यकमाप्ये दशामप्रपाठे नारायणोय{परनाप्रेययुक्तायां याज्ञि 

कृषामुपनिपदि पषटितमोऽनुबाकः ॥ ६० ॥ 

भधैक्पटिनमोऽनुबाकः 1 

पकारो म्रमाह-- 
ॐ #स््राहेति, इति ॥ 

इति कृप्णयलुरदी पतैप्तिरीषारण्यके द्परपपफाठके नारापणोपनिपये- 
केपष्टितमोऽनुवाकः ॥ ६१ ॥ 

ओं प्रणव्रतिप्रचं वस्तु मत्रामि तदिदं लाहूतस्तु ॥ 
इति श्नोमस्तायणाचासविरचिते माधवीये वेदा््रकारे कृप्णयत्दीयौततिरी- 

यारण्यकमाध्ये दशमप्रपाठके नारःयणोयापिनाम्धययुक्तायां या्ति- 
कंपामृपनिषयेकपदटितमोऽनुषाकः !\ ६१ ॥ 

अध द्विषितमोऽनुवाकः। 

ज्ञनप्रतिगन्धकमहापतकनोपपातकपरिहारेय ज्ञानयोग्यताठक्तणो श्ुदिमृक्वा योग्य 

पुरपध्यपिकषितेपु ज्ञानतताधेषु सम्यक्तस्य नरितिशयेोत्कयं वक्तु सत्यादीन्येकाद- 
शोरछृ्पताचनानि भरियोगिचेन वक्तव्यानि । त्र प्रथमे प्ाषुनमुषन्यस्यति-- 

सं्यं प्र १९९ सत्य ̂  सत्येन न सुंव्ाह्ोकाइ्न्वे 

# अनिश्वितस्वरक्म् । 

9 ग. छ, प्राप्त्यर्थे शु" । रम. ष्यत मः 1 रख. म, तस्य ॥ 
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। दान सवा हि सलं त्मात्सये रंमन्ते--; इति । 

यद्र प्रमाणेन यथा दष्ट त्य तेष्ाभिवदनं सत्यं तच्च परं पुहपर्थत्रायनेपूतछ- 
षू । तत्राञऽदरार्य पर् स्रस्मिति पुन्वैवनग् । यद्वा परं बल प्र्यमवाध्यं तद्य 

या्मैवचनमपि भायरहितमिति व्यादहारिकवाधराहित्येनेतकर्पं भिक्षित्वा द्टन्तन 
परं सलमित्ुक्तम् । सखेन यावजीवं यमारथकपनेन स्वरमलोकात्कदानिदपि न 
भरच्ययन्ते । अृनवादिनसतु केननितमुणयेन स्वगं भाप्याप्यनृतवदनदेपेण कर्मटं पप 
णंतयाऽनतुपूधैव स्वर्ा््य्यनन्ते } प्रच दि यप्मा्कारणात्सतां पमागवततिनामृप्या- 
दोना संनन्धि यथार्पवारित्वं तस्मात्कारणात्तमिदमिति व्युसपत्तिमध्रिव सयवाद्वि- 

स्वमेष पदं मोक्षप्ताधनमिति केचिन्महानतो वदन्त्तकतेव सत्ये रमन्ते क्रीडनि । 
एकं म॒तमू्रत्वा द्वितीथं मतम।ह-- 

तपु इति तपो नानश्चनालरं यद्धि परं तपस्तषट- 
यैं त्थं तपाति रमन्ते) इति॥ 

तपः पं मोक्षसाधनमिति केषांचिन्मतम् । तीरभयात्नापहोमादीनि यचि बहूनि 

तोति कनिति तथाऽपि तेपु परवखनवानाडुषवततकभकतादिरटपादशनवर्ननात्परयुद्ष् .- 
तपो नालि । यष्यनशषनकपं इच्छना्दायणादिकं प्रे तपोऽि तदुपप षुं 
सोदुमशकंयम्. । अत एषाऽ5 समन्तात्सभां पराणिनां तत्तपो दर्थं दुः्ाकमिलनु- 

मुथते | तस्मात्कारणारकेचन ध्रदवाछ्वः इच्ूचा्द्रायणाद्रिके तपसि रमन्ते । 
तृतीयं मतमाह --- 

दम इति नियतं तरह्मचारिणस्तस्माषठपे रमन्ते-- इति 

माक्चधुरदीन्दियाणां ब्ठानां निविद्धम्धो विप्येम्यो निव्रत्तिदैमः, प्र एवोत्तमो 

मरोक्षैतुरिति +मन्यमाना ने्िक््रह्मचारिणो नियते पर्वदा वदन्ति } सेस्माक्मे 
रपन्ते 1 

नहु मवमाइ-- 

शमर इत्यरण्ये पुनयस्तस्पाच्छमे रमन्ते-) इति । 

अन्तःकरणस्य करोधादिदोपराहित्यं दामः, स एवोक्तो मोकषरेवुरित्यरण्ये वमाना 
मुनयो बाप्पा मन्यन्ते । तस्मात्ते दप रभन्ते । 

ॐ भम सकसदरेपुपतदप्वनछनमेन पाटः 1 + मन्यम इभिम् + यद्रा मन्यमाना 
प्रति परिष्यभ्य भन्तीटयस्य रथानि मन्यन्त इति पाय्यम् 1 

१ य. मिन 
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~ पमं मतमाद-- 

दानमिति सर्वणि भूतानिं मभ्संन्ति 
दूानान्नासिदप्करं तस्म हाने दमन्ते-, इति 1 

गोहिरण्याद्ीनां स्वकीयानां शासोक्तवत्मेवा स{ख]तपरितयागपुरःप्रं परखत्वा- 
पने दानं तदेगोत्मं मोक्षपताधनं मत्वा स्थ प्राणिनः मंसन्त । द्ामादतिदामितं 

दुष्करं नालि । घनरलणार प्राणानपि परिखनतां पुत्पागमुपरम्मत् । तस्पादरोम्- 
म्यादिदाने रमन्ते । । 

पष्ठ मतमादट्- ^ 

पुं इति धर्मेण सर्वमिदं परिधहीतं परमा- 
न्नातिदुश्रं तरस्परदुे ईमन्ते--) इति । 

स्गृतिपुराणप्रतिपायो वापीङूतडागादिनिमीणस्सोऽत्र धमो विवक्षिवः 1 पत वि 9 = 
एवोत मेक्षदेवृरिति रानामात्यादयः प्रमवो मन्यन्ते । तडागादिक्मेण धरेण 
सबुमिदं जगलपरिशरीतम् 1 शर्वऽपि मनुव्यप्यादयः ज्ानपानाद्विना तुष्यन्ति 1 
तादशब्धमादन्यद तिदुशवरं नालि । तस्मात्कारणद्धे रमन्ते भभवः । 

कषप मतमाट-- 
मृजन् इति भूयांरसस्तस्माद्भयिषठाः मनोयन्ते 

तस्माशमूषिष्ठाः मजनने रमन्ते--) इति॥ 
भजनेः पृतराुत्पादनं तध्यैवोतमसाधनत्वं भरपांसोऽतिहवः प्राणिनो मन्प्ते ! 

धनितदरििः शिः पन्डि् सर्वैरपि पुतरोत्यादनायातिशयेन भैप्रदैयमानत्वात् | 

तस्यदिकेकस्य परुषस्य भ्रविष्ठौ द्वित्राः पणा इलव नदयोऽपत्यविशेफ उतधन्ते । 
तस्पा्तारणदूभूपिप्रा अतित्रहवः भराणिनः प्रजेत्पाद्ने समन्ते 1 

अष्टमं मतमाह-- 

अग्रय् इलयौई रस्पादुग्रय भआधौतस्याः--) इति ॥ 

# अध्य यत श््याहैः ! ~+ मोक्ष अवीत्यािकः शेषः? # अयाल्वमनत्िवि पम् १ 
एष्पपस्तु प्रामादिकः । बाक्यस्यासाधुलापततेः ॥ धनि गावोन एदेपानितयारधोऽध्या्रः । तथा 

ख येऽन्यान्ध्रयोजयन्ति ते स्य्यं दूर्दन्दति 1 म् बक्छम्यम् । तेषां च पुरादुत्पाद्नस्य 
सुर्णसाघनतमरदयवे स्वय सयत न ङः रै तं न काएवेनुः । तस्मसू्ोचे शरोऽस्य 
पेपामिद्याशयः ! प्रयरनस्याऽऽदतत्वादिमि दा पाटः कल्यनीरः । धनिकादिषरेषु पटु पप्तता 
ग्रस्प्थ ख. पुस्तकस्यः ्रयत्तनानत्वारेति शोधितपाट एव या स्वीकार्यः ॥ 

१ प, "्लत्वोपा(वद्। > स. "वलप्तोन॥ ३ ग. "छा भूरे द्विच. "छा शुषिः ॥9। 
+ 



७६६. श्रीमस्सायणाचा्यषिरवितभाप्यसमेतम्-{भपा ° १ ०यतु ०६२} 

अय्यो गार्ईपर्पादय उत्तमा पुकतिरेतर इति कथिद्ेदा्थपर यह् । तस्मादु 
ष्येरग्रय आधातव्या भवन्ति । 

वर्मे मतमाह-- 

अश्रिहोत्रमित्याद स्मादघिदधोत्र रमन्ते--, इति ॥ 

आदितेष्वधिपु प्रायं प्रातश्चनु्ठेयो रोमोऽग्निदयेनं तदुत्तमं मोक्षततापनपिखपरः 
कशिद्धे्ापर आह । तस्माकेनिद्भिदोतरे रमन्ते । 

दशमे मतमाह-- 

यज्ञ इतिं थेन हिं देवा दि 

गतास्तस्मांयत्गे रमन्ते, इति । 
ठ 

दशपूरणमाप्तञयोतिष्ठोमाद्रिको यज्ञ उत्तमो मोक्षरैवुरित्यपे ेदार्भपरा मन्यन्ते । 
म्मादिदानीं वतमाना देवाः पूवतुषठितन यज्ञेन दिं गताः स्ेरोकै प्र्ठः, तसा- 

म ॥ 
स्कारणार्केचन वैदिका वद्रातो यक्ते रमन्ते । 

एकादशो मतमाह-- 

मानसपरितिं बिद्राश्पस्तस्ीद्विदाभ्सं एष मानते रमन्ते--, इति 

निव निप्पायमुपापतनं मानसं तदेकोत्तमं साधनमिति पिदवां्ः सगुणत्रसविदो 
मन्ये । तस्माफरारणत्फरेचन विद सो वेदगतोप्तिमगत।सप्वि्ो पानपत एवो. 
पातने मन्ते 

द्वादशं मतमाद-- 

न्यास इतिं तरपा चरमा हि परः परो 
हि व्र्मा तानि षा पएतान्यथराणि 

तैपाधसि न्पास प्वात्यैर्वयद्--, इति ॥ 

पवाण्योकतानामभिरोव्रादिकमेणमादंणिजाषा षट पनिपदुचयररिण परित्यागो 
न्यासः) स एोत्तमो मोसषदेत्रिति व्रह्मा हिरण्यगर्भो मन्यते | स नत्रद्मा परो 
टि पमास्स्सो हि । ननु पूत खमतातुप्ारिण टेव जीवः । यचप्यनौ हिरण्यगर्भो 
देहषारो तथाऽपि पते हि परमासव चलना हिरण्यय इति वनुः शरत्यते) तदि 
प्पत्येम् तरस्मानन्ञानत्वात् । अत एव न्वेताश्वत्तसा आपरनन्ति--“ ये। रपाणं विद- 

घाति पूगो वेद प्रहिणोति तसै» इति याति पूर्वी््मयादौनि मानम 
नतानि तान्येतानि तपा मवसत्यव तयाऽ संन्पाममपेस्यावराणि निङ्ृटानि 1 

चग, (संम रग. घ. मोरा १२ य. प्राश्तरि? ष 



[िपा० ६०अनु* ६६] इृप्णयकुदीय तैत्तिरीयारण्यकम् । ` ७६७ 

संन्यास एक एम तनि परवग्यत्यरेचयत्, जतिकरन्तवाद् । उत्तमत्वदार्तम्यं त 
विधरानोमियर्षः। 

उक्तमुत्तममतायनमुपंहति-- 
य पव वेदे्युपनिषद् › इति ॥ 

इति कृष्णयजदीयतेत्तिरीयारण्यके ददाभमपाठके नासयणोप- 
रिपरदि द्विपणिमोऽलुवाकः ॥ ६२ ॥ 

यः पुमानेवघुकतपरकारेण पेन्यातस्यानयेम्यः पवस्य प्ताधनेम्प उत्तमसे वेद् 
तप्य कडिप इत्युक्ता निदोपनिपद्रहध्यमूता भवति ॥ 

इति भीमतायणाचारयविरचिते माधवोये बेदार्भप्रकारे कप्णपर्र्ेदीयौतिरी- 
यारण्यकमाप्ये दशमप्रप्ढके मार॒यणीयाप्रनामधेययुक्तायां यात्तिकयपु- 

पृनिपदि द्विपरितमोऽरुवाकः ॥ ६२ ॥ 

अय भरिपष्टितमोऽरनुवाकः ॥ 

ूरवक्ते गोक्षठापनपतमूरमुषपादयितुमास्यापिका्राह-- 

भानापत्यो हाऽऽरुगिः छुपर्णेयः प्रजापति पितरणुपपसार फ 
भगवन्तः परप वेदून्तीति तस्मै गरत्ाच--) इति। 

परनफोः पूः भाजापल्यः, प चाऽऽरुणिनामकः । पत एव सुपणार्यायाः 
शैलिया अपत्यत्वाससुपरणेय इत्युच्यते । तादशः पुरुपः स्वकीयं पितरं भनापति- 
पुपस्रप्तार् 1 उत्तमप्राधननित्नाप्तयोपपनतनभान् 1 उपततय चेवं पप्रच्छ । है प्रनापते 
मेपदन्तः एत्या मो सोषपपनेषएु कवि एधते प्रममरतकृटं वदन्ति 1 एवं एषः 
प्रनापतिस्तस्मा आरूणये मोषाच । 

तदृक्तेषु साधनेषु प्रथमे दशैयति-- 

सत्येनं बाफुावांति सेनाऽऽदियो रोघते द्विवि सयं वाचः 

भ॑तिष्ा सरसे सरथ प्रतिष्ठिते तस्मात्सत्यं परमं परदन्ति--> इति । 

योऽपे वापुरिदानोमन्तस्ि वाति प्रोऽये पृषवनन्मानि मनुष्यः प्तन्यवानतवं 
मृरिपास्य तेन स्येन सायुदरेवतालं परप्येदानीं खोकादुमहायान्तरिते वाति 1 तथै- 
चाऽऽद्िलोऽपि पृेनम्मानुष्तिन सलेन दिवि रोचते युके प्रकाशते । यदेत- 

कसप्र घकाद्ुस्तफेषु लियोऽपयलादिति षाठः 1 च तु सेखकममाद्मात्ूलफः हति कञेयष। 
४ 



७६८ श्ीपरसायणाचार्यविरविवभाप्ययेतय् --परपा० ६ ०अनु ०६३] 

स्वल तेतदरायो पागिन्ियस्य प्रतिष्ठा धिरावस्वानम् । अचं ठ् व 

पररभिरामियत इति न वाचः शरतिष्ठा 1 वया पति छोके सर्य मापे सवे प्रामागि- 
५ 

कृञ्यवहारनातं मतिष्ठितं स्मात्छारणात्संल्यमेव प्रमे पराधनमित्येवं केचिदरु्ठा- 

तारो वदन्ति 

ताऽऽरुेशरिकाप्राहित्वलक्षणमपरितोपं द्र दवितीयं पराधनपराह--- 

तप॑सा देवा देवतापगरं मायन्तपस्ैयः सुनुर्व॑विन्द्- 
स्वपसा सपलान्मणुदापारातीसपसि पर्वं भतिं- 
तं प्रप्र॑ वर्दन्ति--, इति 1 

ददाम स्क कीमाना अ््द्ादयो देवा अप्रे पूर्मजन्मन्यतुष्पिनाशनपरिलाग- 

सूपेण छच्रनान्दायणादितपप्ता देवतामायन्निदानींतनं देवतात्वं प्राततः | तथा व्षि- 
छठादयो मह्यः पृषीतुषटितेन तपसा सुवरन्यविन्दन्लर्गसोवामलुतमेण ठन्पवन्तः । 
तथा वयमरीदानीममिचाररपेण तपस्ना सपत्नाच्शवूनरातीरस्मदीयद्रन्यखपकिरो- 

धिनः ृह्यानपि प्एुदाप निराकु्मः 1 अन्यदपि सर्व फठनात तपति भतिष्ठिवम् । 
तस्माद्नकश्षनरपे तपः परमं मोक्षसाधनमिति केविद्दन्ति । ॥ 

भन्नारि पूर्ववदपरितोषं दृ तृतीयं साधनमाह-- 

दमेन दन्ता; कििपंमयपून्वन्ति दमेन ब्रह्मचा- 

रिणः सुवंखच्छन्दमों भूतानं इराधरप दम॑ स 
महिष्ठ रप्मादषः पम वदन्ति, इति । 

दान्ता बह्ेन्द्ियनियमयुक्ताःपूत्पास्वेन द्मेन स्क्कीयं पाप॑ विनाशयनिि । 
तपा नेष्ठिकनघतचारिणो दमेन खरगेमगच्छन् । स च दुमो भूतानं पाणिनां दुराधर्ष 
माधि समेतः हो दु.रकः । तिथ दमे स्मितं फट मतिम् । तस्मा- 
त्कारणाहुमः परमं सुकिपराधनमिवि मेगिद्दन्वि 1 जवर सैव पू्वप्ाणने परितो- 
पराहि्याटुत्तपताघनेक्किर्दम्या । 

पतु साधनमाह-- 

शेन यान्तः शिवमाचरन्ति दमेन नाकं 

मुनयोऽन्वविनद्ञ्च्छमें भृतानां इुरायरप छं 

* उ. सयमापगोक्तः स^ 1 २ छ. मः । तामस्तपष्वि सवेगपे्ित फ अरति" ४ पूवरस । ४ल.म.शषमे॥ प 



! ०अवु ०६६] दृष्णयघुदीयं पैतिरीयारण्यकम् । ७६९ 

सर्व भतिष्ठितं तस्माच्छमः परमे बदन्ति--) इति। 

न्ता अन्तःकरणकोधादरिरदिताः पुरपास्तेन छमेन शिवं भक्ते पुर्पार्थपाच- 
। नारदाचा मुनयः इमेन स्गमलमन्त । अन्यतरत् । 
उमे पाधनमाह-- 

दानं यज्ञानां वरूथं दकषंणा लोके दातारं सर्वभूतान्युपनी- 
यन्ति दानेनारवीरपांशदन्त दुनिनै द्विषन्तो मिना भ॑वन्ति 

दाने स्वै मतिं्ठितं तस्मादानं परमं वदंन्ति-) इति! 

हिरण्यादिदानं यज्ञानां सन्धिनी दक्षिणा मवति, तस्मादर्थं परम् । 
पि दातारं पपं वेवशाखविदो मूढाश्च सर्वेऽपि पुरुपा उपजीवन्ति । तथा 
7 मयनं धनदनिनारातरीः शमूनपलुदन्त राजानो निराङृत्वन्तः 1 मे हु 
दविषन्तस्तेऽपि दानेन दुष्ट प्ि्नाणि भवन्ति ! अन्यतूरववत् । 
9 पभनमाह-- 

धमः दिष्वस्य॒ जैत; भतिष्टा लेकि धि 
भजा अपपैन्ति पर्येणं पाप्पतुदति यर्म 
सर्म भतिष्टितं स्पार पसम बद॑न्ति--) इति 1 

इागम्रपादिनिमाणरूपो धर्मो विश्वस्य जातः सर्वस्य प्राणिनतस्य भतिष्ठऽऽ- 

येतप्मप्िदधम् 1 तथा लोके धमिष्ठुमतिशयेन धरम र्दमानं परुषं भजाः पवी 
हन्ति धमोनिर्णवार्थमुपगच्छन्ति । किन प्राय्ित्तस्पेण धर्मेण पापं 
यन्ति} अन्यपू्वत् 1 
तमे साधनमाह-- 

भजनं वै प्रतिष्टा लोके साघु प्रनायास्तनतु 
मा १ अ 

सेन्यानः रपितरणाम॑नूणो मवति तदैव तस्यो 
अरण तस्मास्मननेनं परमं दन्ति; इति 1 

जननै ्रोतवदनं यदत्त तदेव यहस्यान प्रतिष्ठा प्रस्य गृङृ्निवहक- 
1 ५ सोऽय मुतुष्यलेकः पद्रेभेव जस्थो नान्येन कर्मेणा ” इति भूतेः 1 रिच 
गः पत्पौत्रादिरूपायास्लनतुं परम्पसं सघ चन्वानः शाखीयमार्नो यया मवति 

१. ग. मिश्रा 1 ९१, दन्छि धः । ३ ए. पिला" 1 ४ ग. ठस्य । छ. तस्यात ॥ 



७७० श्ीमत्सायणाचायीविरायितमाप्यपतेतप्रू-्रप०१०अब् ०६३] 

तया विललारयन्पिरणां मृतानां पितृषितामहादीनायनृणो मवति तवीयमूणं पृत्िणा 

अत्यतं मवति 1 य्मनननं तदैव त्तस्य पत्निण ऋणापाकरणहेतुः । अन्यतूतकत् 1 
अष्टमं पाधनमाह-- 

अपो वै ववोंविधा देधषानः पन्या यदैष 
च्पूथिवौ रंभतरमन्यादार्वपचैनं यदुर 
सि वाप्देव्यमादवनीयः साम॑वगों 
सोको शरहत्स्मरदप्रीनपरमं वर्दन्ति--» इति । 

गहषत्यो दक्षिणाभिराहवनीय इति येऽप्रपः सन्ति त एव त्रयीविद्या वेद्रया- 
र्मका वेदब्रयोक्तकमाधनत्वोदरदषिरितत्वाच्च देवयान यागद्वरेण देषत्वमापको ४ र; 
मार्गश्च } किच ततेषामश्नीनां मध्ये गाहप्योऽिक्रग्वेदात्मकः पृथिवरीलोकस्रूमो 

रथंतरप्तामातकचेति भ्रस्यते । अन्वादार्पचनो दक्तिणाध्निषेदान्तरिक्तरोकया- 
देभ्यपतामात्मकः । आहवनीया्नि्त पामवेदस्वर्मदयेकवृहत्सामातकः । अन्तर्वत् 1 

मवं पतानमार-- 

अधि्ोत्रर सयं मातगृहाणां निष्कतिः सिष्टर 
सुहुतं य॑हक्रठूगां प्र्य॑ण< सुवमस्वं लोकस्य 
योतिस्तस्माद्िदोत्रं पैरमं॑द॑न्ति--, इति । 

सायं परतशवागृ्ितमपनिदोतं शृदाणां निष्डतिः कथपाधनं मूदयम् , अश्निहो* 
धामि पुभितोऽपनिगृहान्ददेत् 1 क्िंवश्निों सिषं शोभनयागस्पं सुहुतं शोभन 
होमरूमम् । देवतामुदिश्य द्रब्पल्यागो यागः | तख दरनयस्या्नौ भप होमः । वै. 

तथगुक्रतूनां अयणं प्रारम्मः । अग्यापेयप्निहो्ं दपूर्णमापतावामयणं चतु 
स्यामि िरूदपशुबन्यः सौमामणोप सप्त हविः । कतुशनयो यूषवतु प्ोमयमिषु 
र्टः 1 अश्निटोमोऽलय्नि्टोम उनष्यः पोडशी वानपेयोऽपिर्नोऽायमशवति सत्त 
सोमस्य प्रतयः । तेषं सवषां यज्ञकर धारम्मकमदनिहम् । अन एव स्वरस्य 
सोकर ज्योतिः प्रकाशकम् 1 अन्यत्त । 

दशे प्ाषनमाह-- 
यद्ञ इतत यजन हि देवा दिं गता यद्ेनासुरा- 
नपरहद्न्त यदेनं द्विषन्तो मित्रा भवन्ति यते 

भग. श. नितृया। २स.म् न्ननोय"। दग. ए, वदीः । 
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सर्य तिष्ठतं तस्मा धरयं वदन्ति-, इति । 
यज्ञ उत्तमं साधनमिति केचिदाहुः ¦ यज्ञो दि देवानां प्रियः । ते हि देवाः 

त ५: क्वच) 
पूमीतुषठिेन यतेन सर्ग पर्ता फिच यङघेनैव तदा तद! देवा अषुरानिनारिपवन्तः | 
फिच प्पकानप्रा्तिप्ताषनेन शयेतिष्ोमिन दवेपशान्तिकामस्य पूवं दें दर्वनतोऽपि 

शत्रवो भित्रा [मित्राणि] भवन्ति | अन्यसूवत् | 
\ एकादशं प्ताधनप्ाह--- 

मानसं वै भनापृल्यं पवित्रं मानसेन मन॑सा सु 
पश्यति मानसा ऋषयः मृजा अं्टनन्त मानसे 
सर्वं मतिष्ठितं तस्प॑न्पानसं परमं बरदन्ति-- इति। 

भनेप्रा निप्याद्यं मानसमूपाप्तने यद्रस्ति तदेव भाजापलयं प्रनापतिपदप्रातिताध 

मम्, अत एव प्थित्रं चित्त्ुद्धिकारणम् । मानसेनोाप्तनेन युक्तं मनोऽन्तःकरणं 
यदसि तेनेकाभरेण मनसा साधर पयति; अभीतानागतव्पवहितादिवसतुनातं योगी 
सम्यकततक्षारकरोति । एतच योगशाच्चे पतञ्जलिना बहुषा प्रपञ्चितम् । पनमा 
एकप्रमनोयुक्ता विननामिन्राद्य कपयः स्वपकलमात्रेण बहोः मजा अद्जन्त । 
भन्यसू्वत् | 

द्वादशं पराधनमाह~-- 
न्पास इल्याहर्मनीपणों व्रघ्माणंमू--) इति । 

रेपास इत्युक्तो यो मोदेत्, तं ब्रह्माणं हिरण्यगरमरूपं पनीपिणो इद्धिमनो 
महषः समृतिकर्तार आहुः । तथा च ^ पन्याताद्रलणः स्यानम् » इति स्मर्यते । 
हिरण्यमूर्म्रािद्तरङ्गप्ायनत्वततदरपलम् । 

तमेव न्याप सोहं तत्प्ाप्यस्य हिरण्यगर्भस्य स्वरूपं प्रपञ्चयति -- 

चष्या विन्वः कतमः स्पंभूः नापतिः संवत्सर इतिं--, इति 1 

यो ब्रह्मा हिरण्यः सोऽयं विश्वः सर्वनयदारमकः । कतमो ऽत्िशयेन पुत्- 

स्वरूपः 1 स्मयंभरत्पादकाम्पां मातापितृम्पां विना स्वयमेबोत्पच्ः । भराति; 
भनानां पार्कः} सैवत्सरः काार्मकः } इतिशब्दः प्रदीना्थः 1 इलयादि 
स्वरूपतवमुनेयमियभैः 1 

पुनरपि पेन्यासतुतये दिरण्यगमीवयवस्य सवर्य माहात्म्ये दरीयत्नि-- 
समसरोऽ्ार्वादिलखो य एप आदित्यं 

१स. शच. सेन्या 1 २ ग. स्ययेभुः॥ ३ स ग. “येमु" ३ 
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पुषः स पष्ठी बष्ठाऽऽला-; एति । 

योऽयं सैवत्सरः का उक्तः सोऽाबादिलस्वरूप एव । जदिखग्यतिन 

निप्पादितत्वात् 1 य एष तस्िन्नादित्यमण्डले पुरपः स॒ पए प्रोष्ठी दिरण्यगम- 

सपः, आद्विलपण्डलद्रेण हिरण्यगर्भस्य प्राप्यतात् । प्र च परष्ठ ब्रह्म सर्थूनग- 

त्कारणं वतु । तपैवाऽऽरपां स्वपा भरलगरासममूतः 1 

एवमादित्यादिह्वार सेवस्परं प्रशस्य तमादित्यमण्डटदरारेग पप्रव्यकहारहेतुतया 

प्रश॑सति-- 

याभिरादिलस्तप॑ति रद्मिभिस्ताभिं; पर्जन्यं वैति पर्जन्यं 
नौपधिवनस्यतयः भजोयन्त ओपथिवनस्पतिभिरणरं भव्यन्नेन 
भागाः भरारोर्वरे वलेन तपस्तप॑सा श्रद्धा श्रद्धां मेषा मेपयां 
नीपा षनीपया पनो मन॑सा शान्तिः शन्तं चित्तं चित्तेन 

श्ृतिरस्एलया स्मार स्मारेण विज्ञानं विङानेनाऽऽत्मान 
वेदति तस्पादत्न ददंन्तसर्मा्येतानं ददालन्न॑साणा भवन्ति 
शतानां मानो पन॑ निङञानै मिङ्ानदानन्दो रस योनिः --) इति। 

अयपादिरेयो याभिरप्णखलपानी रदिमभिस्तपति शरमूतै पतप करोति, 
ताभिस्तीरदिमभिरमूणिगतं ज्मादाय पन्यो भूत्वा वर्प॑ति । तेन न पर्जन्येन 
गृषठिजनकेन  बरष्याद्ा आओपधयोऽशत्यपनक्ता्या वनस्पतयश्च प्रकर्पेणोत्पधन्ते | 

आओपपिभिर्दनस्यतिमिशच मेोन्यभन्नं सप्ते! तेन चानेन माणाः पेपिता मवन्ति। 
कै पटः भराणैः शररे वलं द्रप्ते । तेन यठेन षच्छूचान््रायणादिर्पं तपः 
ते| तेन च तप्ता श्रुद्धनित्तस्य तचज्ञानविपया श्रद्धा जायते । तर्योच 

अदश गुरुपेकानितसय मेध रुमदष्यन्यतदर्मपागशक्तिस्वनायपे 1 तया 
भ मेषया मनीषा पेचवपिपया वुद्धिकसचचते । तथा च मनीपया प्रनो निदनतरं 
तरवश्ियं मननमुपरनायते । तेन च प्रनसा मनने कामनोधादिदोपध्यावप्तरामावा- 

चग््तिरपनापते | तया च शान्तया ितेपरहितस्य चित चेतनं वपय प्रा- 
मननिते नुरनापते । तेन च चिचेन सनेन निद्ादिन्यवहारएव्यवधानिपि सव 
पयां सरत पाप्नोति । तया ष बिद्राथनन्तरमाविन्या स्मृला स्मारं निन्द. 

* अभ्यात्त मादृत्ति । 

१. ष्दप्वा1 रख. "सुपर ग. च. स्पते । * प, च्या श्र ।५१्.श्या सुय" । ९ ग, "रणा" । ७ छ. त्वविदुपी । ८ त. “न शरो" । ९ य. "न्तद स्य" { 
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स्मरणं प्राभनोति । तेन च स्मारेण विङ्गानं विनातीयप्रत्ययव्यवपानरादिषेन विशिषं 
सतते क्ता पापेति तैन च विज्ञनिन सैततेनाऽऽत्मानं वेदयति पदमा्मनिं 
सपैदाऽनुमवति । च्मादनप्योक्तप्राणनटादिपरम्पर्या प्रमात्माुमवहेषुलं तस्पा- 
दीद्पलं ददसपुत्पः सर्वण्येवानि पाणादीन्यात्मातुमवान्तानि वसूनि ददाति । 
अन्नदानस्य पर्दानकूपलं दिष्वएटयितुषुक्तमेवाये पुनरप्यन्नास्राणा भवन्तीलादि- 
वाक्येन संतिप्योपन्यस्यते 1 प्राणादिपरम्परयोसन्रद्विजञानादानन्दः परमनन्द- 
रूपो भूत्व बरद येदास्तमतिपायं पोनि्ेगत्कारणम् । यदवा बरहणो वेदस्य योनिः 
फरण ताभूषः स्वयं मयति । 

यथोक्तं पन्पापमेव स्तोतु तेन संन्याततेन प्रप्तततज्ञानं परपं प्रशतति-- 
सवा पुष पुरुपः पथा पासा येन स्ैतिदं परो 

पृथियी चान्तरं च चौ दिशेधावान्तरदिशाम स वै 
समिदं जगर्स स॒ भूतैर स मभ्य जिकास करैतना 
विटाः ज्रदधा सत्यो शमह॑लान्तमपोपरराद्-इति । 

यः पुरषः संन्याहपुरःघे त्याने पादयति स पप्ैप पुरुपः पर्ालकः 
सन्पसधा प्चभिः परकैः प्वार्मा पशचविषव्ुखरूगे मवति 1 शब्दपाकं 
गुणपञ्चकं एभिभ्यादिकं पूतपशचकं चमुःप्ोत्रदिकं कनिन्धिपपशचकं वाषाण्यारिकं 
कमृन्दियप्कं प्ाणारानादिषे वायुपचकमेतावतां वनां स्मत दत्य । यद्वा 
पश्चभिरत्ममिर्युकः पञचया यौति । 

तथा च पु्ाणेऽपिहितम्-- 

“भूतात्मा बैद्धियातमा च प्रधानात्मा ता मवान् | 

आत्मा च पएर्माला च त्वमेकः पया स्थितः" इति ॥ 
येन बर्षसयपेण परपेण सर्वमिदं नम्सूये मणिगरमा इ मोतं परकरयण स्यूते 

भ्यत्षमिसरथः । तरेव पव पृथिवी बेलामा भषध्यते । स एव ए्षिव्पादिवलतु- 
न्याप पुरषः सविद वमनं जाद्, वदो स्यतरेकेणामावात् । तपा भूतम 
वीत न मगन एव । भव्यं मविष्यद्पि नस एव । नमू व्तितपरपो भूद्व" 
रूपदादिषुक्तदेहरूप एव द्यते, > ठु शनगत्छद्स इति चेत् ! यैवम् { यतोश्यं 

निङाप्त्ो जितप्तय पेदानोरिरिण पवीलकतया नित मवति | ऋतां 
भेन पसिन भागिनेय ज्ञगिन प्रक्रम ना, मि्ाताके जितानरमेषु पूर्व 

= य. पुस्तङे महस्वास्तम वरिणादिति एठः 

१९ (तुदः । २ च. "दिश । ३ श. "ट तत्रति" 1 
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पपु निराच्तेषु परामाणिकेन हिदावतमेन ताद जातो वति । प्त च रथिषठा 

रपि गुखेशस्ततैव तिष्ठति 1 न तृपेशरहितान परती इर्भः ! द्टशरूम- 

विज्ञानस्य शरद्धया ठम्यत्वादपतौ शरदधाह्सः 1 श्द्ा्ोहमे जानम् इति स्पतेः। 

सलयनाथयं यद्र तत्लर्सत्वायं सत्यः । मद्ांलिनलान्तयेवक् इत्यर्थः ॥ 

जपत एव तपता परप्तारकारणेनाज्ञनेन वियुक्तत्वादुपरिषट्रतते । 

इत्य सन्यासपृ्तानयुकतं पुर प्रशस्य ज्ञानं दशेयति-- 

रवा तपेषै मन॑सा हृदा च भां 
न मृतयुपुप॑यादि विदरानू-) इति । 

हे र्णे तवं तै परमात्मानं हृदा टलुण्डरोकनियमितत्वाद्धद्यरूपेण मनसैव 
प्सन्यात्तर्पप्ताधनपरकदिण कात्वा विटसेन ज्ञनिन युक्तः मन्यूयः पन्तं 
सोपयादि मा प्रप्तूहि । ज्ञानिनो वैमानदेहपति सति भत्मामावासुनमृतयनौ- 
तीयः | 

महुधा प्रश्तं पेम्याप्मुपपहरति-- 

वस्मीत्यासमेपां तैसापतिरिक्तमाहुः--) इति ॥ 
यष्मालरमपुरपा्यानतरङग सराषनं तस्मादेषां सत्यदीनां तपतां मध्ये सन्या- 

समर्तिरिक्तमव्युकृषटं पायनं मनीषिण आहु; । 
पन्पपदूव प्रण्वेनाऽऽतानि पमानिदियेयः 1 तसिन्पमायौ विप्रपरिहारार्भमादा- 

वन्तयीपरिणः सैकारणसेन स्तरति दक्ेपतति-- 

यरुरण्यों विभूरसि प्रागे त्वमि संघाता जघ्न 

न्तप्रसिं वि्वखतेनोदास्तषस््रःसि पर्चोदा- 
स्तभि एवस्य यृस्तोदास्तरम॑सि चन्द्रपस उप- 
यामगरहीतोऽप्ति चरघ्मणं त्वा महते इति । 

दै श्रष्न्तयामिन्वसुरण्यो वमुनो वसतुतत्छस्य रण्यो रमिता कथमिताऽप्रनुप्रहा- 
शपपदेटाऽि । हया विभूरिर्पगमैविराडदिविविधर्पेगोपपन्नोऽसि प्राणे वायुरूपे 
जीवात्मनः संधाता पंयोनयितः त्वमत । विधं सरति प्रभेतीति तिप्ढत्त्नम- 
व्यापी त्वमति 1 पूलोकर्बानेऽरेसेनोदाः प्रकाशधरदस््ममसि 1 घोकवक्िनः 

# ख. ननेद 1 दग. "तोम ) ३ इ. "पि 1 तदुप ४ प्त, "ना तपानपं। ५. 
थतः 1६ ए. म. "कात ९ ५ स. "रोक नि। ८ स. “रृक्मो" 1 ९ च, "स्यपि" । १० ज्ञ. 
भजो ॥ ११ स, अब्मभिः 1 १२, मृकप्य। ` 



(िप०१०अतु ०६६} इष्णयनुर्वेदीयं तैत्तिरीयारण्यकम् । ७७९ 

सूरस्य वर्चोदा भकाशम्दस्त्वमसि । तथा चद्द्रपसो यु्नोदाः भकाशचदूपधन- 
प्र्त्वपरसि 1 वया यागेषु एोमख्पः सतुएयामेन पाथिवेनं मून्मयदारमयपत्रेण गृही- 
तोऽ । उषयामशाव्दस्य धथिवीपरत्वं पष्ठकाष्दे मन्रव्यास्यने समाज्नतम्- “उप 
यामगृहोतोऽप्तीलदियं वा उपयामः" इति । उक्तप्रकारं सपकतरमन्तयामिणं त्वा 

स १ क 
क्ते ब्रह्मणे चेतन्यन्येतिः्वल्पवरह्यत्वामिन्यकयथं मजामौति देषः । 

ड् 
अनेन प्रकरिणान्तर्यामिणं स्त्वा पर्दितविघरस्य सन्यातिनः प्माधि विषत्ते-- 

ओभिल्यात्मानै युलीत--) इति 1 

तिम प्रणवमुचारयन्तववेदामेषु निणीतं परमात्मानं सवसपतवेन चित्ते समा- 
दध्यात् | 

समायिप्ताधनर्माकार् ्रकषेति-- 

एत महोपनिषदं देवाना शरम्-, इ । 

यत्मरणवखङ्पमर्टेतदेव महोपनिषदं महत्यो नदय उपनिषदः प्रतिपादिका यस 
पररमात्मयाचकष्य प्रणवरूपस्य तन्पहोपनिपदम् । अकारान्तत्वं छन्दम् । « से 
वेदा यत्पद्रमामननिते तत्ते पदं संग्रहेण बवीम्पोमि्येतत्, *” इति प्रणतस्य सर्वेपनिष- 
तप्मतिपा्यत्वं कटबद्धीपु श्रुतम्. } तच प्रणवरूपं निरगुणततवपरतिपादकं देवानामिन्द्रा- 

दीनां शुरं गोप्यम् । ते दि शमद्माययिकारपततिरदिताय प्रणवं नोपदिशन्ति । 

यपोरतप्रणवप्तमाधिननितस्य तत््वेदनश्य फलं दरीयति-- 

य॒ एवं वेद ब्रह्मणो महिमान॑मा- 

मोति तसपादरहमणें महिमान इवि। 

यः पुमानतेनया्दूष्व पणवेन च्त्वकतमाभि वुतनेवं वेन्तमहावक्रयो्परश्ना- 
रेण वेद् ब्रह्मतस्सं जानाति, जततो ज्ञानी खसिन्तविद्याकल्मितं जीवत्वापादकं परिच्छे- 

दमपहाय देशकाल्वत्तुपरिच्छदशूनयस्य ब्रह्मणो पदिपानं महत्तवमामोति । तत्यने- 
नेन जीयर्छभ्रमो निक प्रह्ठलघ्वभाव आविर्भवति ततो जोवन्युकतो भवतीवयथः 

तष्य भवन्मुक्तस्य प्रारल्यमोगक्षयण देहपाते सति तस्मार्छ्ावि्यानिरकीकद्धिदना- 

दविधातत्कायैवासनेदारदितस्य पुख्थप्य ब्रह्मणो महिपाने मरामरोति । विदेदमुकति- 

भवततीलय्षैः 1 

१स.ध्नमूनयेनमू। रख. "णेचस्तुः। ३ ख. -गानप्रः॥ म, प, सिदूपतेन ॥ 
५, "ट् । शमादिसा" \ ६ म, "तरतम" 1 ५ स. ब. "तद्रा 1 



७७६ शीमत्ायणाचार्िरचितमाण्यसमेतम् -्िश० १ ०अन् ०६३] 

सुन्यापपरःतसं त्वविदामुपपेदरति-- 

शत्युपनिषत्, इति ॥। 
इति कृष्णयरवदीयौत्तिरीयारण्यके दृश्चमपपाठङे नारयणोप- 

निषदि तजिषष्टितमोऽतुत्राकः ॥ ६२ ॥ 

इत्येवमतेतेन अन्धेन प्रोक्ता येयं विद्या प्यपपनिपद्रहस्यवि्या । 

अय पीमासा \ तवं तेनया्रूपस्य चतुयौश्रमस्य सद्धावसृतीयाध्यायस्य चतु 

पदे निनितः-- 
धनासयूरेताः विंवाऽखि नास्यपतावविानतः । 

वीप्यौतो विधेः ्रू्ावन्धपटूगवादिगा स्मृतिः ॥ 
अस्यपूदविषेःतेर्वासदाऽनतिको गृहौ 1 
अन्दः एषगु्तत्वास्वस्पानां श्रुयते किपः ॥ 

पू्ोपिकरणे स्वतश्रमातमनितनानं वरमनैरयेण पुरुपार्थप्रधनमिपयक्तम् । त्य 

चाऽमन्नानघयोपरेदःसयश्ेषु पुटमत्वादाधगपदधावशरिन्यते । तश्र नासतय्रेता इति 
भातम् 1 एरंतः विध्यमादात् 1 धरयो धरस्वन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रयमरलप एव 

द्वितीयो पतायौनार्ैदुदवापौ ठृतीय इलयत् यक्नायुषरक्ितगाहषययस्य तपःशण्दर- - 

ितवानपरसयत्यप्य भछिकहमनयैस्य च परामक्मातरे गम्यते, न तु विधिरुपटम्पते 1 
न चापू विधिः कषयित शकयः । “रहा वा एप देवानां योऽप्िमृद्ापते" 
रय्यदवासनदक्षण्य गा्यपरितयागस्य निन्दितसात् । चत्वार जाश्नमा इति 

स्मृतिस्तु गास््यकपौनधिकतान्धपद्पवादिविएया भविष्यति । न यन्वस्याऽऽज्योे- 

णले सैण्ययिष ऽ 1 नपि प्ोदिष्णुकमथाहुेते यमण्यपिकारः 1 
चस्माचपूरारिपासगुचस्याऽऽ्मज्ञानोषयुक्त उष्रता आश्रमो नासीति प्रपि वरुः 1 
अयष्परेता आश्रमः । विष्यश्नवगेऽप्यपूवीलेन कसपयितुं॑ाक्यत्वात् । न च 

षीपातदोपः 1 उतनानिकमूरिविपयाद्ैरहलयायाः । यच्चन्ादिव्रिपयतवं तेलक 

तदपत् 1 “अय पुनस्त वौ प्रती वा खानको वाऽसनात्रको बोरप्तनाभिरनभ्निको षा 

यदहरेव पिप्नेतदहरेव भ्नेत् '› इति विषकानां गाहष्ययानपितानां एषं - 
न्यपनदिधानान् 1 न च ॒चसरादिषाटववलामाश्मान्तरविष्यमावः 1 जायारश्ुती 
म्मशविषयुपटम्माच् भवरहमनमं ममाप्य वृह मोद्ुदाद्वनी मृत्वा अननेन् » दनि 1 

ते्मारस्त्याध्रमानरम्" 1 

न्दा ॥ 1 "यती दि । ग. प. दिन चग. न्न. न । ५ स. 
ति स्वया । ९ ठ. "रोमास्ठि१०ग. प्त. -दावाहदिदो । ८ ग. "पिति" । च. "मतेश्रवि"। 
भध.वाश६ 



[(प०१०अ्०६३] कृष्णवज्ुर्दीव वैततिरीयार्यकय् ! ७७७ 

ततरैवान्यचिनितम्-- , 

“टोककाम्याश्रम बरलनिषटामरहति या नवा | 
यथावकाञं ्रसैव त्तातुपर्दत्यवारणात् 1 
अनन्यवित्तता बघनिष्ठाऽसौ कर्मठे कयम् । 
कर्मत्यागी ततो व्रलनिष्ामरति नेतरः " ॥ 

धरयो घर्कलवा इत्यव्ाऽऽधमानधिङल स्वं एते पण्योका मवन्तीलाश्रमातु- 
छायिनां प्यलकफटममियाय व्रसपेस्योऽमुतत्वमेतीति पेक्षपाधनत्वेन त्रसनिष्ठा 
श्रतिपायते । सेयं बह्मनि्ठ पुण्यलोककामिन आश्वमिणोऽपि सेषन्यते ॥ आश्म. 
कर्माण्युष्य यावकाश ्लनिष्ठायाः कतु शकपत्वात् 1 नहि छोककामी तरण न 
जानीयादिति निपेषोऽस्ि । तस्मादहि स्वस्यप्यश्रमिणो व्रसनिठेति प्रति नूपः । 
ब्रह्मनिष्ठा नाम् पम्यापा परित्यागे त्तल्यनन्पचितततय। ब्रहणि प्रपिम्िः | न 

-चापतौ फर्रे समति । कमीतुषठानयामयोः परपरविरोधात् । तस्मातवरमल्यागिन 
एव व्रहनि्िति स्थितम् ।-अस्िन्रभे भुतिस्मृतिवादयानि पेक्िप्य प्रद्यने-- 

स्ल्याग एत्र हि सर्वां मो्प्ताधनमुत्तमम् । 
स्यनेतेव हि तज्जं त्यक्तः परलयकषरं पदम् ॥ 
भुक्ते मिम्यतो देवा मेहिनापिदधर्मरन् 1 
सेतस्मे कर्परूयक्ताः प्रवैनोऽविचक्षणाः ॥ 
अतः सन्यस्य सर्वाणि कर्मीण्वातावनेधतः । 
हृत्वाऽतियां धियैवेयातचद्धिष्णोः परमं पदम्" ॥ 

इति भाद्धविक्षाखायाभामनन्ति । 

“ सुदिखं वपनं च्रत्वा खष्टिः सुप्र यनेदनूधः । 

यदक्षरं परं ब्रहम तसपूत्रमिति धारयेत् । 
ज्ञान्चिसिनो ्ञाननिषटा ज्ञानयज्ञो पवीतिनः । 
ज्ञानमेव परं तेषां प्रवित्रं सञानमुच्यते ॥ 
उ्निरिवं शिक्ना नान्या यस्य दानपयी ज्ञि 

, स्त रिसीत्युच्यते विद्वातेतरे केशध।रिणः " [ह्येष °] 

दत्यायवेणिक्रा जमननिि 
५ दुडमबपुनदारांशच वेदा च पराः 

यज्ञं यज्तोपवीतं च त्यक्त्या गृढश्वरेनमुनिः" ॥ 
व 0 

१ य, पठे} दग. छ, "टन्यपु 
# 7 



७७८ श्रीमत्सायणाचाविरवितभाप्यसतमेतम्-- (प्रपा०१०अतु ६३] , 
8 1 ज्ञो व) ^ 

इति वाप्कलक्ौखायामामननि 1 कैप्तरिखन्केशानिराष्ृत्य विदग्य यत्तोपवीतं 

भू खहिलप्पु ठुहुयात् । 

५ तदण्डं बुण्डिकां रिकथं तरिविषटव्धमुषानह्। । 
दीतोपवातिनीं कन्थां कोगीनस्य हु च्छदनम् ॥ 

पवित्रे ्ानश्चादी च उत्तरासन्नमेव च ॥ 

यत्ोपनीतं वेदां प तद्व्येद्यतिः " ॥ 

इति संन्यासोप्रिषयधीयते ! ८ अय परादूिववापता युण्डोऽपरिम्रः शचि 
ररह शाण ब्रह्मभूयाय मवति '” इति जाबाला आमनन्ति । ^ जय परिवाडेक- 

शाटोपलृतो मुण्डादररपान्यरण्यनित्यो भिक्षा] आमं भ्रविशेदाप्तायै प्रदक्तिभेनाति- 

निकिरसन्सवधिवे भ्तनरणमभिरसलपतितवर्ममयन्तोपवीती शौचनिष्ठः काममेकं 
पेण दण्डमाददीत इति प्र्वणशपलायाममिदितम् । ५ कन्पाकैपीनोत्तरपतङना- 
दनां त्यागिनो यपानातरूसधरा निर्मन्ा निप्पलिहाः इति सेवैश्ुतिः। “गृहष्मो 
बहनारो बानपरसमो बा ठोकिकागीृदरामौ समारोपयेदरायतरीं च स्वाचाऽ प्मा- 

रोष्येदुपषीते मूषी वाऽप षा पिनेत् » इत्यादिसरुणिषठतिः ॥ 

५ ययेोच्छान्पपि कर्माणि परिहाप्य द्विनोत्तमः 
आत्मत्ताने श्रमे च स्यद्विदाभ्याततेन यत्नवान् ॥ 
पएतद्विनन्मपताफल्यं ब्राह्मणस्य विरोपततः । 
प्रापयेततछ्रतक्ृत्यो हि द्विजो मेति नान्यथा ॥ 
यदा हु विद्ितं कैस्यालरं तरल प्तनातनग् 
कमैकदण्ड सेमर उपवीतं शिष्ठ त्यजेत् › ॥ 

त्यादयः स्पृतप उदादायौः 

इति शरीमरसायणाना्ेविरचिते मापवीयि वेदार्थप्रकरो कृम्णयनुदीयौतिर. 
यारण्यकमध्ये दशमपपाठद्े नारायणीयापलामपेषयृक्तायां पाततथामुप- 

निषदि तरिपष्टितमोऽनुवाकः ॥ ६६ ॥ 

‡ एतदादि जुद्यादिलन्तं सन्याषनिपदि नोपम्धते । यनन्तरोक शेकद्रय ~ 
द्ितानुपू्वाक ते ४ ~+ 

१५. साया आम"! २. "रिष्यति" । ३१, €, "पीनाच्छादन तथा॥ प" श्म. री भ्त. तिब्रयाभधो । ६. "पति! ७ख.ग.“रस्तष)) ८ द 
यनीराः ९ ख. "गिषीयते 1 प । १० स, ए. दिव्यौ ध्र" । १११. £, तर् प्॥ 



{पा ०१०अन् ०६४] कृपष्णयज्ेदीयं तेत्तिरीयारण्यकम् । ७७९ 

अथ चतुःपष्टितमौऽनुवाः । 

सेन्यासस्यैव बर्तन प्रत्यन्ताद्गप्राषनत्वालिन्ञानोः सन्याप्न एव युक्तो नतु 
कर्मानृ्ठानमिल्य्तम् । त निप्पने तत््वप्तक्ात्कारे कर्माण्युषठीयन्तानित्येता शह 
निवारयितु चक्चक्ञानिष्यवहाराणां छैकिकानां सैषां यागरूपत्वमुच्यते ॥ न हि 

यागर्य यागाधिकारशङ्धाऽस्ति । अतोऽस्मन्नतु्राके पू्वमागेन(ण) योिमोऽवयषा 
यज्ञ छ्द्रन्यसेनाऽऽस्नायन्ते-- 

तस्यैवं विदुषे! यक्रस्याऽऽस्मा यज॑मानः श्रद्धा पत्नी शशै- 
रमिष्मणृरो बेदिर्छोमानि वर्व्विदः शिखा हृद॑यं पपुः 
काप आज्य षन्युः पृुस्तपोऽपिर्दम॑ः शमयिता दक्षिणा 
चाग्पोतां भाण उंाता चसुरधवर्नो त्रा भरोज॑मम्री्, एति। 

तस्य पूर्वोक्तस्य पुन्मापिन एवं विदुषः पूतक्तप्रकारिण वहमणो महतं प्ता्ना- 
तकृतवतो जीवन्मुक्तस्य तेजन्धी यो यज्ञोऽसि तस्य यङ्गस्थ देहेन्दियादिपाक्षी य 
आत्मा ष एव यजमानप्दृशः, तस्य स्वाभित्वात् । या तु तदन्तकरणे अद्धा- 
रूपा चित्तवृत्तिः सा पत्नी । यचच शरं तदिध्पम् । एतद्र ववयवानां वे्यादि- 
सूत्वोपनरो योगनी्ैः । यत्तु दमादयः श्वमपिता वन्दियोपरामकारो नित्त 
वृतषिषिरोषः, तप्य दुक्षिणार्मत्वुतनेयमू । वागादीनां होत्रायूविशपतवमुत्ेयम् । 

जपाप्यातुवाकस्य द्वितीयमागेन योगिष्यवहारस्य उ्येतिष्टोमावयवन्ियस्सत्पै 

दशैयति-- 
यावृदूधिय॑ते सा दीक्षा यदश्नाति तद्धविरय॑त्पद॑ति तद॑स्य 
सोमपानं ॑यद्रपते तदुपसदो यतं वरंसयुपविशचःविठते 

च सरवर यन्तं तद्।द्वनीयो या व्पा्ूतिराहृति- 

यद॑स्य विश्ानं तर्हि यत्सायं भातरं त्तसमिधं 
यरपरातमधयेदिन^ सायं च वानि सव॑नानिः इति । 

यावन्तं काठ भोजनमकृत्वा भिवत विटपा पाते ध पूतिरीक्षास्यस्ष्कारल्मा । 
एवं मोननादौ हविरादिरूपत्वपुनेयम् । 

१ ग. छ. 'मतदाप्यव्" । २ ग. श्यः । दमत्तु दमास्यस्तु श" । इञ. "यः 1 वमस्तु शर" 

३. सा यृत्तिदी। 



७८० श्रीमत्ायणाचार्थविरयितमाप्यसतमेतपू-[मरपा० १ ०अनु ६४] 

संपा्यनूषाकस् तृहीयमानिल जोवम्मुक्तय सबन छामरिशेपाणां नानागिय- 

यागर्पत्वमाद-- 
> 4 वा बा येऽथ थ ते चातुी- 
ये अहोरा ते दंैषृणमाषौ चेऽमासाय पासोव् ते चहपरा 

स्पानि य ऋनयस्ते पुवन्धा ये सेवरत्पसथं परिकत्पराच् 

तेऽगणाः स्ेदुसं वा पुव यन्मरणं तर्देवमृय॑ः , इति । 

संवत्सराश्च प्रिवतरा्धेति चकाराम्यमिदावत्परादुवत्सरदतराः समुच्यन्ते ॥ 
अभवादिपु पटितवत्सर्वमेके पश्चकं युगशव्दाभिषेये तेति युगे पलप धमेण 
सेवतपतरपदितपरेदावततरानुवत्सरेदसरपंततका द्रणटन्पाः । 

तयाच काठनिणे सरहकारेणोदा्तम्-- 

५चान्द्राणां परमवादीनां पतेः पञ्चके युगे । 
संपरीदाम्विदियेतच्छव्दपूर्ी्तु वपर?” इति} 

अदगेणा द्विराचत्िर्रादयः । सर्मबेदसं सधैषछदक्षिणाकम् । भतरैतच्छव्देन 
्रकताहोरात्राविपरिवत्सरान्ततथैक्ारपतयुपटक्षितं योगिन आयुभिवषये । यदायुः 

स्व्व्षिणेपेतं सत्रमित्यधैः । 
अस्यानुकाकस्य चतु्ेमगेन पयन्तं योगिन उपापीनप्यै क्रपपुक्तिरक्णं 

फटमाह-- 
पुतं भैरामर्यमणिोत्र^ सभं य पुवं विद्रासदम- 
ने भरमीरयते देवानामिव महिमानं गत्वाऽऽदि- 
लस्य साुस्यं गच्छल्य यो देषिणे मीय॑ते 
पिनरणामरेव महिमान गस्वा चन्द्रमः साज्यं 
गच्छती यै सूरपाचदमसोमिदिमानीं ब्राह्मणो 
सिष्ानमिजयति तस्माद्रणे मदिमानमापरोति 
रस्राहरद्यणों मदिमानमित्युपनिपद् , इनि ॥ 

एति दछप्णयदुर्दीवनपिरीयारण्यके दशममपाग्के नारायणोपनिपदि 
शतुःपटितमोऽदुवाकः ॥ ६९ ॥ 

अगामि ययोगिचसतिमल तदेतदेदोकता्रिरोमादिसवतरत्ानकर्- 

भख. म. षद 1 र्ग. स्व दमनु। य. स. दुज्यरयथेर्ठामाप्रे ४ ग जननमः॥ 



[अपा० १ ०अनु ०६४] कृष्णयज्दीयं तैत्तिरीयारण्यकग् । ५७८१ 

रूपमियेवं यः पुमाध्विदवानुपाप्ीन उत्तरायणे भ्रियते, प्र उपाप्तको देवानामिन््ादीनां 

महिमान भाप्य तदू्यमादित्यस्य सायुज्यं स्वापं तादास्ये वा मावनाता. 
रतम्येन राति । अथ पूर्वोक्तयैटक्तण्येन य उपाक्को दक्षिणायने स्निथते प्र उपा- 
सकः पिरृणामभिप्वाततादानशववं प्राप्य चन्द्रमसः सायुज्यं पूर्वव्मामोति । च एव- 
मेती सूयोचन्दमतोदिपनावनुमवन्बाद्यणल(णः स तोन सुणनद्यस्पर॑ हिरण्प- 
मर्भ॑किदवलद्धोकवापिनामुषदेशिनादुषापोनोऽभिजपति दिरण्यगर्भप्राक्ात्कापछपं 
प्रभोति । तस्मास्पाक्षाकाराच््ठाकविदेहपतेदूध्यं दिरण्यगर्भोकं गत्य तत्न 

व्रह्मणो दिरण्यगरमष्य पहिमानमेश्र्य प्रभोति । तवोतनननरसतच्चप्राक्षा्तारत्तस्ा- 
उ्ठानाद्र्षटोकविनाशादृ्वं पतलयत्तानादिलक्षणस्य ब्रह्मणो महिमानं महत्वं च 

भरामोवि । इत्य॒पनिपदितिवाकयेन यथपेोक्तविचयायाप्तत्मतिपादकमन्यस्य चोपप्ंहार्ः 

त्रियते। 

मय मीमांस । वृततीयाध्यायस्य एतीयपादे चिन्ततमू-- 

भपवियेका भिन्ना वा तैत्तिरीयकरताण्डिनोः । 
मरणावमभत्वादिामवादकेति गम्यते ॥ 
हूनां रूपभेदेन रिचिःपाम्य्थ माषनात् । 

न पितयं सैज्निरीये नदावियाप्रशंपननात् ॥ 

अलि पैननिरीये पूर्पि्ा--"तप्थवं विदुषो यन्तस्याऽऽत्मा यजमानः," इति । 
तथा ताण्ठिनिां श्षावापामरि श्रूयते-- पुरुषो वाव यज्ञः, इति | सेयमेकरव पुरुष 

विद्या | यम्मरणे तदवधरषो मरणमेवाबश्म इत्युभयत्र समानपर्मधवणास्मातःत- 
धनादाना न समानीवादिति प्रपि वृमः । वेयस्वरूपस्य भयान्भेद् उपरम्यते । 
तथाहि निहुषो यो चततप्तप्य यत्स्पा55ेनि सत्तियक्त उपधिक्रग ष्ठन 1 
अन्पथाऽऽत्मा नपान इति व्याघातात् । भिद्निव यन्तः स एव॒ यजमान ईति कथं 
न व्याहन्यते । ताण्डिनां तु पुरुपयज्ञयोः सामानाधिकरण्यं श्चतमियेको स्पभेदः 
अत्मयनपाना्टिकं च एव[भात्र श्रते ताण्डिशषाखायां नोपलम्यने । यतु ताण्डिना 
एषलम्यो त्रेधा पिभक्तस्याऽऽयुपः स्वनत्रयत्वमित्यादि न तारकिनिदपि तेत्तिसीयके 
पराम: । अतो मरणावमृत्वादयहपसाग्यवाघदिययोपरं उनितः ¡जपि च न तेति" 
रीयाणारुपपनमिदे कि तड बलपिद्ा्रश्ा 1 तस्व किदप इति व्रविरोऽुक्ष- 

ग. क. पातकानि । ख. ल. "रोके म ३२ स "सनङ्पि"१४ग इ. सायां ठ 
५ग. प. पू" इय निका भि" । ६. ९. "देऽपि {क ॥ ७ स. स. "णडा" 1८ ड. 'ति। 
एवमे" । ९ रा. भ. भवानम 1 १० ६, 'द् एवोवि" ! ११ ख. “नत्स्प । स. नुर्नना" ॥ 



७८य् शमत्सायणाचारथविरवितमाप्वसमेतम्--प्िषा० १ ०७०६४} 

ैणात् 1 तमान विदतयश्धायामन्यवकाशोऽसति" 1 ऋममुति्त(स्व)कमिननुवाके 
तच्वज्ञानितेवानिमिचाऽमिदितेयशेपमतिमद्वखम् ॥ 

इति श्वीमत््ायणाचार्मविरविते माधवीये वेदाधपरका्चे कृष्णयमुरदीयौततिरी- 
याएण्यकमाप्ये दश्चमप्रपाठके चहुःपषटितमोऽनुबाकः ॥ ६४ ॥ 

सह नाववतु । पह नौं भुन 1 सह वीरँ करवा- 
वहे । तेजसि नावधीतमस्तु मा विदिपार्ेहं ॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 

हारः ॐ 1 

इति कृष्णयजैदीयतेत्तिरीयारण्यके द्मः प्रपा- 
ठकः समाप्तः ॥ १० ॥ 

वेदार्थ प्रकारोन तमे दाद निवारयन् ॥ 
पमरषारततरे देयाद्वियातरपादेशः ॥ १ ॥ 

शति श्रीमद्रानापिरानपपमधसैदिकमाग्वकीवीरञुकणमूपादक पराऽययुर- 
परेण श्रीमत्सायणानर्येण विरचिते माधवीये वेदाप्रकादे प्णयनु" 

व 
पैदीयोत्तिरीयारण्यकमाप्ये दशमः प्रवारकः सषा: ॥ १० ॥ 

समाप्तमिदं कृष्णयङुरदीयतेत्तिरीयारण्यकमाप्यम् 1 

=-= 4 
-------------------- 

१ छ. "दकया" । २ ग, प. "म्नि । पुति" । 



भजय परिक्िष्टम् । 
इष्णयनुर्ददीयौततिरीयारण्यके दशमः प्रपाठकः । 

नारायणोपनिषत् ! 

( तत्र प्रथमोऽनुवाकः ॥ 

हरिः ॐ।॥ 

+सह नाववदु । स॒ह नो भुन । सह वीयं करवा- 
बह । तेजसि नावधीतमस्तु मा विंदिप्ं । 

ॐ दान्तिः शान्तिः दान्तिः ॥ 
एति शान्तिः + 

षिनाये सपैवेदानतैः संचार्य हदयान्ुने । 
भ्रा सपररोकेषु आचारय दोकरं मने ॥ १ ॥ 
पदमपादो विश्वर्पो दस्तामखकननोटकौ | 
उद्धितदीसागुरः प्ानागीः प पन्तु माम् ॥ २॥ 
एतानि पर्मपत्नाणि चत्वारि ददयाम्दरने । 

मामकीने प्रकाशन्तां भक्तिपुक्ति्रततिद्धये ॥ १ ॥ 
नमो नमुः कारणकारणात्मने नमो नमो मङ्गखमङ्गढासमने ॥ 

नपरे नमो वेदविदां मनोपिणाद्ुपा्षनीयाय नमो नमत्ते ॥ ४ ॥ 
यस्य निःत्तितं चेद। यो वेदेभ्योऽक्षिखं जगत् ॥ 

निमे तमं बन्दे विदयतीर्यमरेश्वरम् ॥ ९ ॥ 
वरुण्युपनिपधुक्ता रह्लविद्या सनातना ॥ 

याज्तिकयां फ(ति)लरूपायां सेषोऽमिथीयते ॥ ६ ॥ 
यभा ब्रहदारण्यके सक्तपाषटमाध्यापौं विठकराण्डलयेनाऽऽनार्वेहदाहतौ तेयं नाराः 

= परिशिष्टरणहीतनेवद्रारायणेयपत्िपद्धाप्य केन प्रणीतामिति न जानीमः, परं चाय 

पुस्तकद्रथमुपसस्थग् 1 भरष्यं वैवदशोयनुवाकातक्रदेशीयरैदिकपादगरासिदसतनृद्ध्यस्यतो ऽर प्रि 
शिष्टस्ष् समूचे सष्दीतम्॥ अआत्यश्च माप्य उपकम षयः सायणाचायैहतमाष्यस्येषेकिसतो दश्यत 

सऽपि यद्र सयणावार्॑भाष्यानुतोधिमुल बवेत तत्र प्रायः सावप्याायङृतभाष्येहिश्लो दयुयते । 
अक्त द. पुस्तक मूले ॐ स नो मितः स वच्य: ) भयत वकारम् ! ॐ शान्तिः ॥३॥ 

प्त्रधिक्म् । 



तन संशरीत+-- [ अनु° ६} व परििएलेन संदी 
यष व्िलदाण्डरूपाः चलक्षणेपितत्वात। करमोष्तनात्रहत- 

यसय मि 
्रकोभैरमल लिढयम् 1 दारणे 

1 1 दः पूणम्, इत्यादिना व्हवत्ममिदित
म्] ॐ लं त्रस" इलया" 

सप्तमाध्याय व व सदव) च रेणे) च वेद? श्यादिः 

(अ नान्पभिदितानि | पजय 
कामयेत महरप्रप्नुयाम्' इत

्या दना 

व तथा पु्वङेपादिकागनायु्ानां हु तत्तकमीण्यमिहि" 

मन्था ध = दन। स्वमभिदितम्। “मादित्यो षा एप 

तानि । एवमन्ापि (अन्नस्य ५0 य खा? इत्यादिना 

पतमण्डलम्" यिस गते! उपतरमे चदतस्वाभिघाना- 
पमीण्यनिरिवानि । तना ` सतीनां पन्य --नूभनादुभनिषदिसु 
(र नाणु दशषवििपेषु बहुविध उपम्यते '। ? श्र यद्यपि 

र च्यते 1 रणी तपामि सिरीयशएखाष्यायकैतत्तदे शनिवापिभिः शि गैरर 
1 उषदेय एन 1 तन्न द्रपिदयना 1 ^ कणी- 
सत्वाः 

सयानिजतुपतिः(ति) पाठः ॥ अपरं ासोतिपाठः । ततर वये पाडन्त.२ग्- 
1 ्ाघान्येन व्यारूयाप्यामः । [तन प्रथमातु 

मास्या का(न बदतच्ये भरतिपादयन्ति, तापु प्रपमा्वमाह-- 

ॐ अस्भृस्य प्रि धुवनस्य म्ये नाकस्य पूष महतो महीयान् 1 

केण ज्योतीशपि समुपविष्टः मनप॑ति्रति गभ अन्तः, दति । 

अम्भस्य बरहुमिषपुद्रवतिजर्त्य पार परतरे य महान्यौरो ठोकाटोकपय- 
तादिखतोऽपि मदीयान्पहत्तरोऽये मदे(पतमोश्रः 1 तया भुवनस्य मूमोटस्य पध्ये 
महमेवीदिस्ततोऽपि महत्रः । नस्य पृषे च्व्ग्याप्रि यो महान्रहमरोकादि- 
सतोऽपि महत्तरः 1 तथा च च्छन्दोगा आमनन्ति--“' व्यायानूयिव्या जयायान 
न्तरषाञ्ज्यायान्दिनो ज्पायनिम्यो लोकेम्यः ” इति । ५ स एवापृात्म उपरि. 
एस पत्त पलास दक्षिणतः स उत्तरतः प एवेद९ सर्वम्” इति [ब)। सर परमे- 
शवरः शुक्रेण जेोनचैनन्यर्ण मातरे उ्वोततीपि निैटतेन मापतकरान्यन्तत्करणानि 
सम्यगतुभगिष्टः 1 ̂  त्ब रदेवातुप्राविशत् ” इति श्रुतेः । गर्भे अद्याण्डस्ेऽ. 
क मनापा पृत्वा चरति धके 1 विरादूषमाय्ेयिक्घा आम- 
नम्ति-- अषौ चथुपो च्दूर्यो रिः धरोमे वाभिद्रवाश्च मेदाः । वायुः 
भाणो ददं दशमस्य न्यां श्रथ » इत्यादि । जद्निः ग्रकाशयुक्तो युरीकः। 

* सटिरमिदे चतुःप्ातुगारादुरोभिमाप्यादष्दीतम्। प्रसते तस्यास्य प तीस्वात् | 



[अबु १] , सभाप्यो दशामपपाकः | ७८५ 

शमयापर प्रोश्वे यसतुतस्ताविध एव पन्मायावश्षदेहेषु नवस्पेण ब्रह्माण्डे च 
शरिादेणावसित इल्र्भः । 

दवितीयामुचमाह-- 

यस्ननिदर सं च मि चैति सर्म यप्देवा अधि विभि निषेदुः 
तदेव शतं ततरु भर्व्पमा इदं ददृक्षे परमे व्येपन् , इति । 

इदं स्र जगयसिन्नम्यचते सूलरारणे समेति च [ स्मेति च 1] घषटिकरि 
पुसं पत्सेगतेमभि मवति 1 श नेत्ति पठे सुखमपि प्राप्नोतीति ग्यास्येषम् 1 
स्यलयेने वा प्रमिति द्र्टम्यम् । सहारे विरीनं प्तद्विगतमपि मवति । अध्य्. 
धिका हिरण्यगभत्िदडादयो देवा विन्दे पेऽ योषिन्नव्याृते मूठ्कारणे 
निगेद्मितरामाधित्यावस्थिताः › त्रैव सृषटितेदारयरदिवाना  चाडऽ्ामूतपग्याकत- 

मेवेलथैः । [कभूतमतीनै जगत् 1 भव्यं मविप्यजगदिदं व्मानगपि जगतत तदै. 
पाग्याृतम् । ] आं इत्या््ये । प्रतिदिवं तध्या्ैः । तत्तादृशमग्याकृतपक्षरे 

विनाशरहिते प्रम उच्छृ व्योमननाका वदू परमारमनि यतैते इति शेषः । 

तृतीयामूनमराह-- 

येनांऽशतै सं च दिवं महीं च येनांऽऽदिलस्तपति तेज॑पा राजंस च | 
यमन्तः संमुद्रे कषपो वध॑न्ति यदुर परम मनाः ) इति 

माजसनेयिनो गागिन्राह्यणे प्रमात्मन्थाधितं यदव्याकरतमधीयते - “दुत पिन्वस्व 
षरे गाग्यीक।श ओेतश्र प्रोतश्च इति ततपसयमृच्थमिहितम् । अस्यां तु तेनाग्याफ़ते* 
नोपदितं जगत्कारणं चैतन्यगभिधीयते । येन सथिरे कारेन सगन्तरिसिटोकौ 
दिवं शलोको महीं भूलोक इत्येतन्सर्मातं व्यात्तम् । चकाराम्यां चचहोकवापिनो 
देहाः समृधोयन्ते। तेऽपि कारगेन व्याप्ताः] अत एवोक्ता सर्वेऽपि सटतया माने । 
येन परमेश्वरेणानुगृहीत आदिलयस्तनसा खकीयमण्लन्तरमतमाख्वरख्पेण चान 
सा च प्रष्ठारितरङिूपया दोप्या न तपति हमद नगदमितं प्रकादित च 
करोति 1 फवयत्तक्छविदर य॑प्ररमात्माने समुद्रेऽन्तः समुद्रोपलक्षितस्य छृत्त्रप्य 
जगते मध्ये न्तूनि वयन्ति । यपा परल्लरूपे त्तयोऽरुगतप्तपा जगति नस्तव 
नुगत पृयामि । तच्च चहतच्चम्षरे षिनाशररिते परम उत्छृटे निनस्वरूपेऽवस्माय 
भजा उत्पद्यति सेषः । सस्तेऽवक्पानं छन्दोगा; प्रशनोत्तसाम्यामामनन्ि-- 

* चतुष्ट गन्नलुरोधिभास्यास्गृदात्र युर {ववाप्यङे तेनास्य निरोधःमावात् ॥ 
५५ 



> सी ॥ ५.41 

७८४ परिशिष्टतेन संष्दीत-- { अलु° १ 

त चिलदरण्डरूसः, तक्षणेषेवत्ात्। कर्मोपातनात्रपत" 

पो गिव 1 
स्यन्ननेपु (0 ध न इदा पसत्यमभिदितम्। ६ वि 

सप्माध्पयि  म थ यो पे सषवतव) च (ठ) च 1 स 
दिमिणपा्यायग न तनान्पभिदिदानि। ५अय यः कामयेत महत््रा्टुया इत्यादिना 
मिति तथा पूतरविरोपादिकामनायुचयनां हु तचतवमाण्यमिडि- 

मनप कगोभिदिम् दिन वरसतस्भमिदितम्] दित्य वा ६५ 
शनि 1 दिनोपास्तनममिदितम् ॥ नभ्य य साद" 6 एतन्मण्डडम्' र कां हुस्याचाक्निक०--युत । उपक्रमे वरहमतराभिवाना- 
कंमीण्यमिदितानि । तथ नानां प्त्यादीनां हन्यात" -मभिपरानादुपनिपदि्य- 

हरि च तयु देशविययेषु यदुषिष उपरम्यते पर यचि 
भ 1 तदी पैविरीयसासाध्यायकेखतदेरनिवािमिः प 
क्रालनिदः 6 उपदिय एव । तन द्वागिडानां चतुःपशनुवाकक्रमपरठः ॥९ वाणी 
0 पाठः । अपणं चाशीतिपाठः । तत्र बयं पाठने {८ 
सु (लो पील) भयान्येन ष्याल्याप्यामः । तप्र] प्रथमाः 
अ काथिदचो बरहातत्तं प्रतिपादयन्ति, ताप प्रथमारचगराह्-- 

ॐ अम्भैस्प पारि भुवनस्य मध्ये नाक॑स्य पष म॑हूतो मरीपान् । 
श्रुकरेण ज्योती्यि समसुपरवर्टः भनापंतिथरति गंप अन्तः, इति । 

अम्मस्य पदटुविपपतुदरवतिनरस्य पारे परतरे यो महान्मोटो लोकारोकप$, सादिततोऽमि मदीपामहत्तरोऽवं मरे(पसमोश्रः 1 तवा सुबमस्य मूमोरषटय पथ्ये महानेवीदिखतेऽपि महत्तरः ! नाकस्य पृषे प्वघ्योपरि यो महान््रद्मलोकादि- 
स्ततोऽपि गततः । तया च छन्दोगा ममनन्ति--“ उयायान्प्थित्या जयायान. न्रिक्षाञ््पायान्दिषो उयागानेभ्यो रोकेम्यः » इति | ५ पर एवापस्लात उपरि. शास्त पञ्ा्त परसात दृत्िणतः पर उरः प्र एतद्र् र्वम्” इति [च] ] त परेः श्वरः शुकेण सीषचेन्वसेण मापन उ्योतीपि निपिखकेन मा्तकान्यन्तःकरणाति सन्यगतुमिष्; । ̂  तत्व तदरेवानुपराविदत् » इति तेः गभे ब्नाण्डक्पेऽ- न्तोध्ये नापि भूवा चरति मनि 1 ४ 9 न्ति“ जधिूषी चतुपो चनद््यो दिशः प्त्रे वाण नै 
का 5 पा जलुपो चन्द्रो स्शः परतरे वाविवृताभ नेदाः। यायुः पणो हयं कथमस्य प्या एमिवी १ दला 1 अशनिः भरकाशयुक्तो धुरोः 

# धुटितमिद चलु.प्ानुबाद्तुतेषिमध्यातदीतम् 1 ते तष्यास्य घ चौल्वात् 1 



[हु १] , सभाप्यो दृकणप्रपाकः 1 ७८६ 

मकषस्यापी परतो यस्तुतद्लथाविष एव सन्मायाक्ादिहेषु जविस्सेण ब्र्मण्डे च 
विराद्पेणावल्ित इयर्थः । ` ६ 

द्विनीषपमुचमष्द-- 

यिनिद से च वरि चैति सरव परिनदेवा अभि विने निगेदुः। 
तदेव श्रतं तदु भर्व्य॑मा इदं तदुषरं परमे व्परमन्) इति । 

, इदं सं जग्यस्मिनग्याङृ सूटकारणे समेति च [ स्येति च 1] सिकलि 
समुन्न सत्सेगतमपि मयति] शे चेति परे सुतमपि प्रमोततीपि व्यास्येयम् । 
व्यत्ययेन वा मिति द्रव्यम् । परहारफ़लि विने पद्धिगतमपि भवति । अध्य" 
धिका हिरण्पगरैविराडादयो देवा विनवे सऽ य)तिकतन्याकृते पूषकारणे 
निगेदुनितरामाश्ित्पावधत्ताः , तदेव पृषटिसिहारमेरदिवानां चाऽऽधारमूतमन्याकृन- 
मेवेत्यः । [शभूतमतीतं जगत् । भव्यं भविप्यज्गदिदं वर्तमानमपि नगद त 
वाच्याकृतम् 1 1] आ दूत्याय । परसनद्धितरी तप्यायैः { ततताटकषमन्पाकृतमक्तरे 
विन्शषरहिते परम उद्ष्टे व्योमन्न(काशवदमूतं परमात्मनि वर्वर इति शेपः 

ततीयामृकोाह-- 

येनांऽते सै च दिर मीं च े नांऽऽदिलस्तपति तेज॑सा घरार्साच। 
यमन्तः सेपुर कवयो वयन्ति यदृ्रे पमे मनाः , इति 1 

वाजसनेयिनो गागरत्राद्यणे प्रमात्मन्या्ितं यद््ाकृतमपीयते-^एतसिन्तत्व" 
कषे गाग्यौकाश सेविश्च परोत” इति ततपष्यामच्यमिहितम् । अस्यां तु तेनग्याक्रते 
नोपदितं जगत्कारणं वैहन्थपमिधीयते । येन सचिदपेण कारणेन एमनल्िखेको 
दियं युठोके मदं मूक इत्येतन्सवैमातं व्याप्तम् । चकाराम्पां तत्तलोकवातिने 
देहाः समुचीयन्ते। तेऽपि कारणेन व्यक्ताः! अत एतरोक्ताः सपरेऽवि पदरप्तया माहतन्ते । 

चेन परोरेणातुगरीत आदिलिस्तेजसा खकोयमण्डयन्गतमासरस्पेण भ्राज 
सा च प्रत्तरितरदिपरूपया दीप्या च तपति प्रं गगदभिक्षे भकाशनिते चर 

करोति । कवयक्तसविदरो ये पएरमातमाने सपरऽ्वः रोप्य छृत्प्य 
जग मध्य तन्तूतिव ३यन्ति {यया षट्ते तनोऽनुम ए नसत 
मलुगत पथन्ति 1 तच्च नह्मतत्तपश्षरे पिन शरहिरे परम उच्छ 
मना उत्वादयतीति शेषः । ससपेऽत्यानं छन्दोगाः प्येच्छन्नदन्टं 



७८६ प्रिरितवेन सग्हीतः-- [अतु १] 

धप मगृवन्दसिवयविषठित इति से महिनि इति 1 आपाराम्तर्रादित्यमेव स्वसित्न- 

पानम् यद्र इति रटिऽपि तच्छवदार्वेनैवव्यास्येयम् ॥ 
पतर्पीपाह-- 

यः परता जगैः प्रसूती तोयेन जीवान्न्यचैसज पूम्पौम् । 
यदोपयीभिः पुर्पान्पगुष्य विवश भ्रुतानिं चराचराणि › इति 1 

प्पे जगतकरारणपन्याक्रतो पिते यच्चैतन्यगुक्त तस्य त्रिनगदृत्पाद(पादा)नच्वं भरप- 

छते आसन आकाशः समृत इत्यारम्या्ा्ुरप इत्यनोन अन्धेन पूैममिदित्रा जगतः £ ति ५ 
[मसी] परमतिः खटिर्सतति्यतो यप्मद्न्याकृताचैतन्याससूता प्रदा तेचैतनय 
के(का)रणषतं तोयेन जलोषलक्षितेन भूतपशचकेन नीवातमतप्यगवादीवेरानधूम्या 
सूम व्यचसर्ज परिरोपेणासृजत् । व्यरजेति पठेऽपि तयैव व्यास्येयस् } तया च 
च(पचैनःपठसं मायाविशिष्टं कारणमोपीभिनीदियवादिमिपदक्षितमनं मृत्वा पुर- 
पान्मुप्यान्पञुश्च तदुपरसितानि स्थावरजज्गमशरीरण्यपि प्रविवेश 1 वृष्तादिष्या- 
वरेषु वृषटिगलर्ूपेण पेशः 1 तेन मैतन्येन प्व जमत्पाठिनमिति रेपः ॥ 

पशवपीमृचमाह -- 

अदैः एं नान्यदणीपस < दि परातरं यन्पद॑रो यान्तम् 1 
यदकगन्यक्तमनैन्तरूयं विश्व पुराणं तमतः परस्तात् (१) › इति । 

प्वङ्योक्तेन नगरकारणल्वाकरेणोपरक्षितं शुद्धं वव्र निष्यते । यद्वस्तु 
पराद््दिरण्पगमीदेरपि प्रमलम्तपुन्कृएम् , पच्च महत आकाशदमेहानतं महत्, 
यद्येकं प्रनातीयविनातीयसगततभदरदितेम्, अन्यक्तमिन्धियागम्पथ् , अनन्तस्पं 

देकाल्यततृपरिचछेदशुलय, विश्यं सगदाप्यकं, एुराणमनादितिद्ध, तमः परस्ता- 
द्तानातडयतेते । अतो वुनोऽनवदस्त्वणीषमयन्तलस्यं परषु्छषं नासि 1 

विशनिरेषणेन यत्पवैनगदालयुक्तं॑केतसष्षवीम्यामृगमयां प्रप 
पयति-- 

तदैव तटं सत्यमाहुस्तदेव त्रस्मं परमं कंवीनाप्र् । 
द्म हषा जातं जाय॑मानं विम विमति इव॑नस्व नाभिः ॥ 
सदेवाभि्दरायुसतत्ुर्वस्त चन्द्रमाः 1 
सदैव गुकयमूत तद्रस तदापः स मनात; ॥ 

* पठे सद्यपीपि योग्यम् 1 



{ सनु {1 समभाप्यो दञ्चमपपाकः । ७८७ 

„ भन्ता ययाक््तु निन्तनषृतं वाना तदृ्ारणं सत्यमेतदमथमपि पदरैवापिष्ानं 
वरव । कवीनां वेदशाखपारं गतानां प्रमूत्कृधं भपाणसेनाऽऽ्दरणी्ं यदर्य वेदसं 
वसतु तदपि खापिष्ानवसतू(मूनपर्नदयस्मवमेव । इष्टं दवपू्णमा्दि धौतं वर्म पू 
वापीकुपादि स्मत फर्म तदुभयमपि तदेव नल । तया बहुषा नातं पसल 
कटपादिक्पेण बहुप्रकारमुत्तनमिदानीमपि तया जायमानं विध्व सवं नाद्ुवनेस्य 
नामिथक्रनामिवत्र्वलकस्याऽऽपरभूनः परमात्मा विभति 1 जत जपेयं स्ैभवि- 
छानष्वरूपमेव । अधित्रयुपूरयचन्द्रमपोऽपि तदेव । तथा श्र दीप्पमानं नकषत्रदिक- 

ममृतं देः सेयं पीयूपमेतदुमयमपि तदेवापिष्ठानर्ूपमेव । यदर्य हिरण्यगर्भं 
तदेतद्रधिषानात्सकमेव । याथ्राऽऽपो जल्ोपरतितानि पञ्च मूनानि यश्च भजापति- 
विरद्षषद्मयमप्यपिषठानस्समेव 1 यद्यजगद्विद्यद्टना नानागिधिं प्रतीयते तरव 

वि्याद्टयाऽलण्डैकरपे जेव । अन एव दृषिद्यममिप्रेय वाजसनेयिनः सभाम 
नम्नि--“यत्न हि द्ैतमिव मनि तदितर इतरं पयति" दह्यवियाद्टिः। “यत्र ्वघ् 

सथैमातमेवाभूत्त्केन कं पद्येत्" इति विद्यादषटिः । । 

ननु प्रतिः पुरपशनेव निलयो कारश्च पत्त `» इति प्रिप्णुपुराणे कष 
नित्यत्वाभिधानादविदयादणाऽपि बससत नाोल्याशाङ्गच पुराणस्यािद्यारषिपिषयत्व- 

मभिगरेय पिचादश( फाटस्य बह्मतदिवक्षया बद्मणः स्काशदुत्पततिपषटमीनवीम्धा 
दशेयति-- 

सं निपरेपा जक्गिं पिघुतः पुरपादपिं । 
कृला पुूतीः कष्टााहयेरावाश्र सर्ैशः ॥ 
अ्पासा मासां कतः सवरस कल्पन्ताम् 1 
स आपः दूपे उभे इमे अन्तरिंसमथो सुतः, इति ॥ 

निमिनीम जनकस्य पूरन अचो प्रििलेश्वर पीद्ित्युषनिपदि कीति । देव 
परप्ादायेपकषिप्मपतिष् [घ] कते (ते निमेषाः ।] त एव निमेषा उच्पने। पक्षपपा- 
परिमिताः सृक्माः काटविशेषा इष्यः । ते सय दियतः स्यप्रकाशमानारपरूपात- 
ग्मेशवरादधिजङ्धिर आगिवमेनोलनत्नाः } निमेपेम्योऽप्यधिकाः कान्विशेषाः काष्ठाल्ा- 
म्योऽप्यधिकाः कलासतोऽप्यथि्ा यु्तीलतेम्योऽप्पपि अदोरात्राः । 

तपा च पू्मन्यकरिरम्-- 

“अष्टादश निमेषास्तु काष्ठा शतु ताः कन ! 
त्तु अ्षस्णस्ते तु स॒दूरनो द्दश्खियाम् ॥ 
तेत् व्रिशदद्येरात्ः पशसते दश पृश च! 



७८८. परिशविटतेन संटरीतः-- [अवु* १]. “ 

चकारवनुक्तसमुचयाो । स्येऽपि कालविशेषाः समुत्पन्न दत्य; । र्वद्चस्वादि- 

खर पर्वाार्यैरुकम-- 
भनठिनीप्रसंहयाः पूहमपूच्यमिभेदने । 
दले देतु यः काठः म्र कालो ववाचङः ॥ 
समेतुटिः स्यार्धिशद्धिः” इति 1 

अप्ेपाप्राः शर्कृप्णल्सा मापातरतरवैशासाद्या ऋतवो वसन्तग्रोप्माचाः 

सऽपि परेशवरादधिजलतिरे । तथा संवरसरथ प्रभवादिरूपः कल्पन्तां परेशरगाद्- 
त्न्नः# । अत एव स्वपभयोननसम् मवति । कर्यन्तामिति +वहूनचनपटे काटि- 
दोपः स्वछप्रयोननयोम्या इति योन्यम् ! [स] परमेश्वरः स्वनिर्ितेन काडविेपेणेष- 

उक्षितः सखतः वाठीचित्येनाऽऽपः भुवे जलापरतितां एपिवीं दग्धवान् । प्राणि- 
मापोकषिते मोग्यजाते एषिप्यां स्ेपदितवानिदय्ैः 1 तयेवान्तरिज्षमेकं स्यानमयो 
अपि च सुवः शगोऽपरं स्यानमिमे उभे अपि स्पाने मुपे, तयोरपि स्थानये्भेगयं 
वक्तु सेपादित्वानिदर्थः। 

ननु काटटोकादिपतमैकारणस्य प्मतरानुगतत्वात्कुतः प्राणिमिरपौ न गृष्यत 
द्याशद्खधेतस्य परमात्मन उ्वीद्याकारव्िपामावाटुपायभावाचेति मच्रद्येन 
दशैयति-- 

नैनैूष्वै न पियं न म्भ्य परिनप्रभत् । 
न तप्थ॑शे कथन तस्यं नाम म॒हद्यशं; (२) ॥ 

न सदं तिष्टति रूपमस्य न चशरंपा पयति कथनेन । 
य रपूनं विदुरम॑वास्ते भूषन्ति, इरि । 

फश्िरेपि पुरुप एनं परमात्मानं सूम्भवदूरवीकारमुपरिन्यितक्रा (शाद्व. 
तिर्थगाकारं वा गृहान्तरवतिदेवदत्तवत्कचिन्मध्ये वा तितं न परिजग्रभत्, [न परि- 
गृहाति। ऊरल्ायाकाराणां तसित्तमावात् । किच तस्य परमात्मनः कथन कोऽपि 

शुरपो नेशे गेटे नाममरहणे सौकयौर्मोदमपेति नियन्तुं न समर्पैः 1 अत एव तस्य 
परमात्मनो मदय इति नाम पपन्नम् । अयन्ततन्रत्ेन तदीययक्षपतोऽम्थमिक्ष- 

स्वात्} क्रिचास्य परमात्मनो सूपं नीरत्रादिकं संयो प्राणिनां दृष्टिविषये न॑ 
ति्ठति। ५अकाव्दमस््दोगल्पम्" इत्यादिश्रुतेः । कथन कुशब्येऽपि पुमानलय्तं पटुना 
चकेन [न] प्यति । कथं त्रि गुरणासोपदेशयुत्तो गृहवति चेहुच्ये--ददा 
_ एकवचनस्याने व्यत्ययेन वहुदवनमिखमिगरायेगेदमू । + कन्तामितति ययाभरत् बहुवच ममेति स्वी करेऽपि यापकामाव इतति याद ४ ४ 
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° ददयपृण्डरोकमध्यवर्तिना मनीपा रोरिकवस्तुगोचराणि ` मनांदीट इति ̀  मनीरूता- 
| तमेन पनप्ताऽन्तःकणणेनागिद्कह्ः प्रतो निधिती मवति । योगयुक्तं हि मनो 

-लोकषिकीर्मनोवृत्तीियमयति ! तेन चान्तुतेनै(वे)कमेण सनप्ता परमात्माऽनुमवितुं 
शमयते । “दयते त्वम्पया बुद्धया सूदमया सूष्मद्िभिः” इति श्तेः । ये पृर्प्र 
पुनं परमासन मनप विदुः स्ाकतल्टवनति ते पुहप अषएूता मरणरहिता भतन 1 
देहास्राणानामु्रानिरमरणं त्च तच्चविदां नालि “न तस्य भरणा उत्ामन्यतरैव 

सपवहीयनते, ति धुतः । ॥ 
उक्ापदाद्यीय रदेशान्तरपरितानमच्रानुदाहरति-- 

अव्भ्यः संधो हिरण्यगर्भ इत्यष्टौ, इति । 

अदूम्पः . सेभूतः परयिव्यै रप्ताचेत्ययमतुबाकश्चतुदेनि(घ)यनयनमन्नप्रकरणे 
समाम्नातः, तप्यानुवाक्स्य (प)दरनार्भपद् भ्यः संभूतं इति भतीकमिदे पठितम् । 
तमि्नटुवाकरे तमेतं॑विद्ानमृत दह भवतोपि परमातमतक्छशरिदो मरएणराहिलमु- 

क्कम् । (हिरण्यम समवतर, इलयषावृचः संदितायायतुरथकरण्दे प्रपमभपारके 
समान्नाताः# । † 

*# एतद्परेऽपिको पन्यो वैते ष यथा-- 

अदरम्यः संभूतः शिव्यै राच 
विशवकंमेणः सम॑वतताधि । तस्य त्वां विदधति ॥ 
तसुरपस्य विश्चमान।नमेम, इति । 

अद्य उदेभ्यः पविष्यै थिव्याः । ्यलययो बहुलमिति पागिनीयस्मरणादना विमर्पिः्य" 
सः । ररषशन्दः क्षीरार्यासि(दिषु) प्रणि. । आज्यस्य तेजस्त्वं “तेजो ना आग्यम्”* पि धुतः ॥ 
भनया रीस्या रसात्तेनय यर्थः सपदयते ? एषिव्यतेजसां प्रदण बाय्वाङाश्चयोदषपरक्षणमूू 1 तषा 
लायमपेः। विशवकरमणो विशं धप्रण्डं कमे का यस्य तस्मद्निग्रमेणः पभमूतदारा समूत उत्पप्रः । 
यद्रा र्दशष्दः पामारमने पिरशेषं “रते पै सः" दाति वख्ण्युपनिपयुकत्वात् 1 आप्र्मस्तम्य- 
प्रयैन्तानां देवतिर्यद्मरूप्याणौ पाथभौतिकतम्रविद्धेरादिचयत्यापि पावगीतिशं ्रधिद्धम् । थैव 

भूतं आदिलधन्दनक्ष्नमरहतारकादिगेजस्िदेवताभ्य इनद्मदीतरेदेदताभ्यश्वाध्ययिकस्तेजोर्छटः 
सगव सभूव 1 अपि च त्वा देदीप्यमान आदिलम्तत्य परमत्मनो स्पे तेजा निदपद्धरभरयु- 
देरृदयाचलमारोदतीख्ैः ( शाप यततेजस्तत्परमात्मतबन्धाति सवैवेदान्तर्ण्टिसिः । व एवं 

पिषः सविता तप्य पुष्पत्य पू॑स्याभे दृषिपये त्रप्रदिद्धमा समन्ताज्जाथत दवान समस्ते विषयं 
यैत दूति देषः । निभिलजगल्मतिगानं भगवददिाधीनमिखनिप्रायः 

द्ितीयमस्रमाद-- 

येदाहगेतं पुरषं महान्तम् 1 जादि्यवे्ग॑तम॑प्तः पर॑स्तात् । 

तेवं पिद्ानमृतं इह संति } नान्यः पन्थां विचतेऽय॑नाय, इति 1 



७९० परिरिण्ैन संगृदीतः-- { जु १}. ` 
थन सूयोपायक स्वानुभव प्रकटयति ! पनमाकादामण्डले ट्रयमान पुष्य पूरणमादिस्य कण 

शव बभ कान्तिर्य तमादिखवरभमादिद्य समानोपमाभावात् । सो(स्ो)पमान स्तुसा ध 

तमतोऽन्धकारसरस्षे वानं भगवन्त सवितारमह् येद जनामि 1 श्चि त पृक 

एणविरिष्टमेव पूवीकदिपया द््यसाणपरिपया च विद्ाजनानप्नमूतो भवति 1 अयनाय मोकषमागं 

यान्य; पन्था न् विदे \ 

वतीयमक्रमाद-- ६ < 

भरनातिश्वरति गं अन्तः । जनाय॑भानो बहूपा विनयते । 

तस्य धीरा. पनानन्ति योनिम् । सरचना पदमिच्यन्ति नेष? श्ति। 

प्रजानां परति पालको भ रोदस्योमेध्ये चति सचरति ॥ किच स्यमनायमानोऽनुतपद्यमानो 

दुधा चराचर्मेण पिमायते । भूयं एव प तमको जायत यथे ॥ ये पुण्यपृया गुमरकीरत्य 
कदरो भरनीना वेदविरेपाणा पद स्मानमिच्छन्ति ते धीरा येधो जगता पिपातुस्तप्य शू््य 

सोन पारण प्रमात्मान परित सरम पूर्णं वैन जानन्ति जानीयुरिलर्थः । 

चतुथेम्रमाद्-- 

यो देषेम्य आदति । चो देवान पुरोहितः । 
षौ यो वेभ्य जात । नमे! रचाय् न्ये, इति । 

यो देदेभ्य क्मीनुषठनदारा देवानामुपकारा॑मातपति यो देवाना पुरऽ दितो दितकरी 

थ समस्तदेवेभ्य पू प्रथम जात उत्पत्र सरददेवग्येसतस्पै वाय देदीप्यमानाय मरसमण 
परमादमन पुनो ब्राक्षि्तस्मी बाक्मये सूयदेवाय नमोऽस्तु । 

पष गच्यमाद-- 

रुच ब्रातं जनयन्तः । देषा अग्रे त्वेव ॥ 
ययेवं पर्णो व्रिधात् । तसय द्रैवा जपन्वशं इति । 

देवा देव परमादमाऽमे मदान्षगादादचमृगषेदर्म ब्रादम ब्रदमणो देष(बेदशेप्य सखबन्धिम सू्- 
येदन्तिवेयमिदार्थ । सूर्य जनयन उतपादयस्तदरस्यमागं याधयमदुवसनवीत्् । पज्यत्वासरमा- 
शमन एकपयने बहुवचनग्रयेगं। वेदेन छत । नु देया इति यट्वननमिन्दरादिदेषतापर किर्यं न 
वतीति चेष ॥ तेषा सूधजनक्ये मानाभावात् 1 पूर यो केतरभ्य इलयनेनद्रादिभ्य पूर्व शर्याल्ति- 
भरवणाच 1 तद्वस्यमानयननं दरीयपि--ये प्राह्ण । तुरान्द एवमारा्ं॑। एव पर्वाक्तरीनया 
विदाभानाति तस्य पराणस्य वशे छवा्थनि देवा शचीपतिशरमुला असन्मुचन्ति ॥ धरति सूर्य॑नाराय- 
[स्य] स्वस्पेण एदितान रवदेदवर्तीडहार फटमिति भाव । 

पष्टम माद-- 
दं ते सषमीशच पल । जहेराने प । नजानि कूपम् 1 
अभिनी गतम् 1 दृष्ट मनिषाण 1 जमु मनिषाण ) सम मनिषाण , शति 1 

पू्षम् सू् परोक्षया स्तुखन्मन्ेऽ्परोषवयाअमथ्वोति । भो भगयस्नादेखं निधिलजग स्पजीवन ते उव रप्मणिन्दिण दरीरति सोन्दरयग मनोौमोति दमनोदराः य र दलःवाचनच ऽनिरुन्द्री भारतो + भनयेव यु वया दृष्द पाक्षतीदाच्नेऽपि द्रव्य । सुर्ववी ठी पादतो च ६ पदी च पल्य मायौ 



` ̀ [दु १1 सभाष्यो दग्रममपाटकः | ७९१ 
, शूरस्य धतिस्मृतिपुगण्पु परिसू्ास्ेन पसिदधतवात् ! [ अदोरत्रे पा । सपम् [ । मक्ष्राधि 

रूपमाकारः । भविनी य्या युप् ग चस्रराभ्यां सपं घर्माण्ड तद्वयवभूतमिदययैः । एवमभि- 
एको मय ज्यो भस्ताय अदक्षा भूत्वा यदीति १ भो भगतेषटममीषट मन्मत्त शपायेच्छ श्रपय 
अम पदलोकमिपाण 1 यन्मनसि वर्तते तत्यर्वतिपाण । अघर वयं छन्दम् । अमिखत्र एकत. 
यर्मनिषठत्वात्तररस्पाने नकारथ्योगरछन्दसः । एवे स्ैभोफतो भपतस्तत्सवं आधिततवान् ॥ 
सूर्योऽपि दत्तवान १ अयमपि कृतापे जातः ॥ 

[भष] प्रथमामूचमाद-- 

हिरण्यगर्भः स्तत्र । सुतस्य जाततः पतिरेकं आरत् । 
प्र दौथाद् थिवी चापुतेमो कं देवं हविषां वरिमेम, इति । 

यप्मत्पप्मात्मनः दा्ाशाद्धिरण्यगभंथतुमुले ग्र्या सृषटपादौ सगपर्तत रभूतो जारः । स 
च यतप्रतादादूतत्य मृठनजातस्थैर एव पिराशीद् । स परमात्मा प्रथिवी यामिमां प्रलक्षरुदापि 
दाधार धृतवान् ॥ त परमात्मान विनाऽन्यस्मै करती दविधा दषिप्मता यज्ञेन विधेम विध्यनुष्टान 
युमः न कष्पीवित्कितु तस्यैव भ्रत्य स श्रौतं स्मा कर्म कुमः ॥ 

द्वितीयामाद-- 

यः पाणुतो निमिषतो म॑रिवक इदान जग॑तो वमव । 
य ईशं अस्य दविषदुथवुप्यद्; कर द्रनाय॑ हविष पियेम, दवि । 

यः परमात्मा प्राणतः प्राणवततौ निमिप्रतौ निभिपबतो जङ्गमस्य स्यायरस्य य मितेन( नो ) 
मह पूजायामेक देक एव राजा मुव 1 यः परमातमाऽस्य ब्रह्माण्डस्य मध्ये विद्यमानान्िषदो मनु 
प्यप्या्दीधतुष्पदो मेमदिष्यादीगीते शिक्षयति रर्व्रागिहदयपुण्डषेफे सिथत्वाऽन्तयौमितवा जग 
र्य पुण्यपपिषु प्ररयति , तै परमात्मा वित्यादि पूपैनव् 1 

तृतीयामाद-- 

य आपदा बंदा यस्य विश्वं उपाप्ते प्रशिषं यस्यं देवाः । 

यस्य॑ छायाऽपतं यस्य॑ पृतयुः फर देवायं हिप पिमः, ति । 
स शपत्पातं जव्प दद्तीस्ात्सदो यलमृघ्रादिप्ष्ि ददातीति वलद खयर दर्यं छान्दसम् । 

यस परमात्मनः प्रिमां विशरे यमे मनुष्याः सर्वेऽपि देवा खपासते मूपा परिपालयन्ति + यस्य 
पर्मातपनःछाया भवः शरणागतत्वममृत ्रोकषदेतुयस्या शरणागतल्व सृदयुनैरकहेषुः । तं परमाश्मानं 

भिनेष्यादि पू्वयत्,। , 
सतुथामादू-- 

यष्येमे हिमर्वन्तो महित्वा यस्यं सपुद्र९ रयां पहाऽश्ः । 

यस्येमाः प्रदिशो य्य वाह करं देवाय॑ विपां पिषेम, इति ६ 
हमे भूमण्डले विद्यमानां हिमन्तो दिमवतपव॑तपरमृतिमद्ामेकाधनध्ये सह्मविकूटाचलपरभूतिप- 

सता", य्य प्रमारमनो महिला महित्वानि वि शतयः ! हिमवन्त एत्र दिमायलस्व ्र्वप्वतरामन्य- 
स्वासम्रामपुनक खिन्वायेनेतचरां पशम । यता जगन्माता भाणीरषो च तदुततौ {श्र स्थिता 2) 

पस्मादिचर्थः 1 च रसाशम्टे नदोकाव) । जातेकुवचनम् ! रसया नयः गह्गादिसर्वनदीभिः 



७९२. प्रिशषिषटतवेन संग्दीतः-- [ चछु° १1 

( एह ] यमृद ख्यणादितमुद्रान्यस्य परमात्मनो बिभूतिमाहुदाः कययन्ति । इमायतलः मराच्या- 

दिदि्ो यत्य परगत्मनोऽवयवाः । प्रदिशो विदि भनष्याया यस्य॒ परमात्मनो वाद । 

जनया शख शिरिदीक्ठादि सवे परमात्मनो विशरतिरित्यु्मर् । तं प्रमात्मान विनेत्यादि 

पूषेव । 
अय परथमी--- 

य॑ कतो वप्रा तस्तभाने अम्मतिनां मना नमानि । 
यथ्ानि पुर उदित वयेति कर द्रवाय हविपां वरयेम, इति । 

यद्र धयेवाषमिव्योरध्यन्तराये गूरः पूर्य उदितः सन्ब्येति शिमाए्नफ परितो भ्रम्यति ॥ 
तै धावाभिव्यी कौददयौ, कन्दसी अतिकृटितियुत्पातादिना प्रल्याधारत्वेन च कन्दनस्य प्राणिरो- 
दमस्य दतुमूते । एतेन यक्रारणत्यमुक्तम् ॥ ्चावता रक्षङेणातेन तस्तभाने जीवाना स्थिति 
सुणि \ एतेन जीवनदेतुतवमुकाम् । पएतदुपश्षणमृह्ततेरपि \ जगट्रत्तिरिथतिख्यकारणभते \ शेम 
मनि विराजमाने । एवदिे रोदस्वौ य प्रमातान मनसा निमैव्मनोवृ्याऽमितः र्ब[त रेता] 

माध्यायत' । त परमात्मान किनेखादि पृप्रवद् । 

भवय पी-- 

येन चीरा एधितो च॑ दे येन एवैः स्तभितं येन नाक॑ः । 
मो अन्तरि रो विमानः कमे देवां हविपौ वेम, इति ! 

चश्राऽप्षानिपातादिना शूरा यीः छिद च येन परमात्मना [च्छे] ददते सवश्राणिधारणपरोपण- 
क्षमे कृते \ येन परमात्मना गुवराद्यमण्डल स्तभितनन्तरिद निराधार स्थापितम्. 1 भत एव भूमी 
भ पतति ॥ येन परमाटमना नाक. स्वगनिष्टमिरोष पुण्यात्मनागुपभोगाय निनतः । यः पद् 
मातमाऽन्तषिसि भुवये रजको दृषटस्पोदकस्य विमानो निर्मोणकरी प॒ परमातमान विनत्यादि 
पृषत् ॥ 

मप सप्तमीमार्-- 

आपे ह य्मृहतीविचमापे दल दधाना जनथनीरपनिम् । 

ते| देवाना निधवरततपुरेकः क॑ देव्य हुव विषम, इति । 
यथया जगती निर्मातुं खकल्पितवस्वतस्तदा परमासाऽऽप उद्कनि निरवर्तोरशदयामाप 1 

भाष द्खत्र प्रथमाया दितीया्यां तादर्यम् । भाषः कादरीमदतोः पूग्या. समुद्रदिस्पेण महापरि- 
माणा या । पुनः कीटरीरा रमन्ता. दरामावदो विभिर्यस्य तदवय द॒ समस्नयाभिारथपपण- 
कूम विभरं दधाना धारयन्तीः ॥ अक्नि जनयन्ती. । परभएना दारक पुरोशद्वितयो देवाद् 
व जः १ व नमर् 
दमादीना मराणदूतो ह दिर { निरवतेतेदव्रान्तश्रच्यनयया्यो वोध्यः । त पदमामानं भ्नितादि 

पर्षत् 

भवाटनोमाद-- 

यन्िद्पिं भिना पू्यपदगदसं दपोना जनयन्तीर् ॥ 
यो देवेणधि देवष आपम देवापं रना वियेम, श्। 



[अतु १} सभाष्यो द्शपपरपायकः । ७९३ 

दु भ्रौतप्मातंकमोनुष्ठानक्षममश्नि एाया आद्रि जनयन्तीः । वदयप्रेः समुदरोदके विथमान- 
त्वात्. 1 भाप उदकानि चिधिदरषो यः परमात्मा महिना मदग्रा । मरोपन्डान्दसः 1 पयैपद्यभिष्तिद- 
जीवजीयने सापनव्वेनापद्यत्.॥ यः परमात्मा र्ययु देवेष्यभ्यधिगतवेनैयो देव समासीन 1 त परगरा- 
वमानं विना कस्मै देवाय दयिपा विपेम न कष्लौचितु तत्ीलधेमेव । सप्त पाक्या; सप्त 
षर्यः स्त मोमसस्या आदयकर्िशतिखस्या अन्यदपू्तवापीकूपतयाकगोदानभूदानादि चानु्टाव 
समपेयामः । व्यारटवात्रान्यधर््किचिव् । > 

अथेदानीं यथा हिरण्यगमदियः परमात्मन उपठक्षकाप्तथ। परमात्मना मू 
दिगादिकं नगद परमात्मानमुषलक्षयतीति मन्द्वयेन दशयति-- 

एप दि देवः भरदिशोऽनु सवौः पूवो हि जातः स उ प अन्तः । 
स विजायमानः स जनिष्यमाणः भल्र्वास्तिएठति विष्वतेूलः ॥ 
विश्वत॑थषठएत विन्वतेोंएलो विश्वतेोदस्त उत विश्वतस्पात् 1 

` सं वाहुभ्यां नमति सं प्रर्याबाश्यिवी जनरन्देव पकः, इति । 

[पप] छिदद्धिरतुमूयमानो देवः खम्रकाशचः परमासा मदिशः भकः भाच्याचा 
भग्नेस्यादयाश्च दिशः सवौ अनुप्रविश्यावस्ितः । प्रवेशस्य श्रुयन्तरमसनिष्यपे 
दिशब्दः 1 तथा पूर्वो जातो दिरण्यगर्मस्सतयेनायेव प्रपममुलन्नः । हिशब्देन 
हिरण्यगर्भः तमवतेतिमन्नपरतिदधिः मूच्यते । स उ स एव परश्वरो गऽन्त्ैघ्ा- 
णषरप्य मर्मस्य मध्ये वते। स एष विजायमानो देवतिर्ैगादिरुपेगेदानीं नायते । 
दनः परमपि जनिष्यमाणः स एव । स च मत्यङ्डम्मयाद्धिकोशचेम्य आन्तरः । 
सुख देदेद्धिया्यक्ष्ेन पुरुपः] विश्वतः एवो मलानि स्मद॒प्टन्धद्राराणि चञुरा- 
दीनि यस्यासौ विश्वतोपुखस्तादशोऽयं जगदधिष्ठानलेन विषति । प च नद्माण्ड+ 
सूप्देहक्वत्पर्वभ्राणिनां च तदेह्वरूपतवात्तदीयेः पर्वैश्सरादिभिुक्तं इति विश्वत- 
अशुरित्फदिभिः एवैरभिषीपते  कत्छोकनितपि्ं अपिं चपि ततर ततर तपित" 
न्ेपेवदीयानि मवन्ति । अतोऽस्य प्रतशचमुप्मत्वम् । एवै विश्वतोपरुसलादिकं दे्ट- 
व्पम् 1 प्र च पे्रो बाहुभ्यां संनमति महुपद्शाम्यां धर्माषमोम्यां निभित्तका- 
रणाम्थां पव जगद्वश्षी करोति 1 तथा संपततरैः पतनरीढैः प्धीकृतपश्महापूतैः 
सैनमति स्व जगदुत्पादयति । एवमये चावापृथिन्यादिकं छृतं जगदुत्पादयनेक 
एवावत्रि्ठे । 

उक्ताय श्रद्धातिशयमतादयितुं मनरद्रयन गन्धर्वान दरशयति-- 

वेनस्तत्पदथन्विशवा युनानि ्दरान्यत विशयं भयस्यकनीयम् । 

यस्िभिदर्सं च वि चैक स ओतः मोततंय चिथ भना ॥ 
१०८ 



७९४ परिशषिवेन संग्रीठः-- [अदु* १] 

भ्र तरय अमृते उ विद्वनान्रयो नाम् नित गुहासु ४ 
्ीणिं पदा निवा गस यरं प्रवितुः पिता सत् ( ३ ) इति 1 

देनो नाम गन्धैः सकाणिनां युदहासु बुद्धिषु निदितपमूतं पिनादारहिते तद् 
तु स्वतुम्ेन बरिदन्पनोये सु शिष्येभ्यः श्रोवाच खलु । कौडशो वेः । यत्र यल्मि- 
स्परमातवस्तुति विश्वं जगदेकनी टे; भवत्येकत्वेन विश्वमवरिथतं पर्तादास्यं 

्रासोति त्वमु रुरशाखप्पादेन पर्यन्सासातयुरवनिश्वा युनानि स्वानपि लोका- 
निवद्वजञानन्कते । आत्म्तकषत्कारे दि सवं जगत्तदात्मकमिलयवगतिरमबति 1 रच 
वैनेन च्छे यससिनय्तूनि परमातमनीद जगर्स[च विति खयमुलचतते विहीनं 
च मति । पकद्धितीयतत्वष्सः [स] परमासमा विभरव्याषी प्न्परजाप् दीर्थत्तुव- 
दोतक्िधैततन्तुवत्मोतश्वावतिषतरे । गुहासु पराणिनां वुद्धि त्रीणि पदा नामत्स्म- 
पुपुतिख्पाणि तोन स्थानानि निदिताऽयस्यितानि 1 योऽधं गन्धरस्तज्नागराधनु 
(धिोषठाने वेद प गप सविलुष्त्पादकप्यं स्वकीयननकस्यापि पिता सजन 

मधति । लोकपरप्निद्धः पिता पुरस्य देहमात्रं जनयति व्ह्मतत्वाभिज्ञ्तु परमात्मस्पेण 
पपरनगडुत्पादकतवा्ोषभक्तिद्धस्य स्वननकस्यारि स्वयसुत्पादको मयति । प्प्ता 
विमानाप्सनितुः पिता सत्" इति श्चुलन्तरात् । 

तस्य परोश्वरप्य श्यवहारकाले प्प्ाण्युपकारकत्वं परमात्पदक्षिनो मुपिद 
स् गद्येन द्शीयति-- 

सनो वनधुमैनिता स भिधात्ता धानि दद् युनानि पिष्वा } 
यत्रं देवा यपूरतमानशानास्तृतीये धामान्यभ्यैरयन्त ॥ 
परि चा्वापूयिषी यन्ति सथः परि खोकान्परि दिशः परि सुव॑ः । 

कतस्य तनुं वितते दिचृ्य तदंपश्यत्तदं भवत्मनासं, इति ॥ 

स पृशमेरो नोऽप्ताके सैमी वन्धुः | अस्मदनुठिवसुकतातुपररेण टितकारि- 
सनात् 1 जनितोत्पादकः 1 मोततृ(वषट)तात् । सन न विधाता नगतो निमाता 
पएन्विशवा युनानि पवतुचमाषगोकान्धापानि तेषु देवादीनां योग्यानि स्थानानि 
च वेद जानाति। यत्र वीये दोक देवा दन्दरदयोऽूतमानश्चानाः सुधां पिबन्तो 
धामानि खकीयत्यानान्पभ्वैरयन्त पूवैः भान्तः 1 ततस्य वितता तत्तदनुेत- 
काग्यकमीठपरिग फं प्रयच्छकीचमैः । इह तु मुमृ्वले सै विदितव्यः घो 
चावापृथिवी सेक्टयं सयः परियन्ति 1 बन्पमेक्ष(्रोव्ण्) एव सप्तो व्याघ्र 
बन्ति ता ोकानव[शि्ीननतरिसादेन्यरियिन्ति 1 दिशः प्राच्यायाः प्ररि. 
यन्ति । सुवः स्टोकमोगं परियन्ति । सवत्मक्सेन पृ्न्पापि्पपन्ा | चस्य 



{ सतु° १] सभाष्यो दशमपपारकः । ७९५ 

पत्यत्य परत्र्णस्तन्तुमविच्ेदेनाव्यानं वितत विस्तीर्णं यथा मवति तथा [क्िन्नल} 
विद्य ष्वाचचमुघाज्निधित् तद्रहतत्वमरदययः सात्फृतवान्त एव भजा मध्ये 

तद्र्तच्चमभवत् । तथा च श्चलन्वस्य्ू--“वलविद्भतैव भव्ति" इति ! 
अम्मस्येत्यादिगा तदमदत्मजास्विखन्तेन अन्येन प्रतिपादितां नमविद्यपूष- 

सृहर्ति-- 

परीय रोकान्प्रीलयं भूतानं प्रील स्वी; भदिशो दिश॑ । 
मनापंतिः भयमना वु्तस्याऽऽरमनाऽऽस्मान॑पमिसव॑मूव, इति ! 

शतस्य सल्स्य ब्रणः प्रथमना; प्रपमकर्यूतः भनापतिष्रण्यगर्भो हूपा- 

(ोकणिमभूरादोनमूतानि देवमतुप्यादिप्राण्दिहान्यदिश्ष अश्नय्याद्या दिश 
पराच्यायाः [परीय] प्रभो व्याप्य खटिका पृष्टा पुनरि परीत्य सितिकाते रक्षि- 
त्वाऽऽ्मना स्वखस्सेण तद्विषयतच्छत्तनेनेलयषः। आत्मानं स्तयन्ञानादिषक्षण. 
मभिसंबमूव सम्पकेतः पक्वान् 1 

तवं बरघ्विद्ा प्रतिपादिता 1 अतल्लसपरापिप्ताषनमूताः सतोपाधिकनसमज्ञाननपन्ना- 

मादिकमोङ्मूता म्रः कर्मकाण्डे पू्मुक्ता असमन्िलकाण्देऽमिषीयनते । तमकेन 
म्॒रेण द्रक्षायै कमन्तयीमिणे परार्यते-- 

सदेसस्पतिपदधतं भियमिनदर॑स्य काम्य॑म् 1 
सनिं मेधाम॑या्षिषम्) इति ॥ 

पदत्यक्तिन्तन्यात्रे कारणे पव जगदिति सदः, त्य पतति पाठकमन्तयीि- 
फपयाससिपमरं पाप्तवानलि । शीभं प्ाह्वानित्यनया विवक्षया भूताधर्रदशः। 
फषटशं सदपस्पतिपद्ूतमाश््ल्पम् । मगप्ाऽम्यचिन्त्यरचनासूपस्य जगतोऽना- 
यातेन निमोतृत्वमदभुत्वम् । इन्द्रस्य देवरानप्यापि प्रियम् । सोऽप्यन्तामिणं कदा 
पराप्स्यामीस्येवमाशासे । अत एव सेरन्येः काम्यम्पेश्षणायम् 1 सनिं कर्पफर्घ्य 
दातारम् । मेधां श्रुयादि(ताधीतोमन्यधारणशकति प्रयच्छन्तमिति शेषः 1 

सय वह्ुपाधिकं परमेधरे रतीपराधि परा्थते-- 
उरदीप्यस्व जातमेदोऽपदरनिकरति मम॑ ( ४) 1 
पशश महयमायंह जीवनं च दिशो दिश, इति 1 

जति प्रागिशरीरे जाठर्निरूपेण विदयतेऽवतिषठत इति [जातवेदाः । हे] जातवेदो 

मदनुदहा्भभुतक्येण दीप्वस्वर । फ कुर्वन् । ममागिष्टकारिर् निरतिं पपदेवताम्- 

# एतथिरान्तमत चतु-पट पनुवाफमाष्यान्सगृढीदम्, \ ग्रहते स्यास्य च घाम्याय् । 



७९६ प्रिषिष्टतेन संग्रदीतः-- [ जनु*{ 1 

प्रनिना्रयन् । त्तं बिनाडय ततो [म] मर्थ पशून्वा्ादी्ञीयनं दार्यं 
चदाराम्यागत्यदपि सरव श्गजाशवादीनां मोगनातपावद संपादय । ततः पुखनिवाप्मे 
दिः पराच्याद्या निवा्योप्यानि तचदिगादिस्यानानि दिश देहि 1 

तेषादितानं गाश्वादौनामविनादं भ्थयते-- 

मानें दिश्पीननातवेदो गामं पुरुप जत् 1 
अरविशरद्गर आगहि श्रिया मा परिपातय) इति । 

हे जातवेदर्त्वत्मक्तादा्ोऽस्मदोयं गवद्विके गृदसेम(घोदिकं च मा दिसीन्मा 
विनाशयतु । जगच्छन्देन गवादिव्यतिरिक्तं गृहसेन्नादिकं विवक्षितम् । हेश 
त्मविभरदथारयक्स्मदपरथे मनस्यारयित्वाऽऽगहि), अस्मद्तुमहार्थमागच्छ । 
ततर मां भिया धनयाम्यादिपपरा परिपातय सतः प्रापय | 

इत उ्नेका(धं दद्मः पर्रससासात्कारदारमूतास्ततछि- 
दोण देवता मुमुुरम्प्षयते । तत्राऽऽदौ विश्रूपथरं स प्ा्यते-- 

पुरुषस्य विद्र सदस्राक्षस्यै महादेवस्य धीमहि । 
तन्नो टः चोदयात् › इति । 

विन्वतयनुरिारिप्रोक्तो विगपुर्पः सदघराप्ष(स्त]स्य पुरुषस्य स्वरूपं वि 
जानीमहि ठमेमहि वा । तदय तस्य विरादूपष्य महादेवस्य सर्पं धीमहि ध्यायेम 1 
[त्तत्र ध्यनि नोऽसाचर्रौ विरो महदेवः मचोद यात्मनोदयतु मेरयतु 1 

अप शविनदोभि- कुटारं मृगमपयर(व)रै पुप्र्त्नो महेशः इत्यागमेन(पपर॑ति- 
द्मूकतिधरं महेश प्ररभयते-- 

सतड्पाय विदं मदादेवा धीरा । 
तन्न सुद्र प्रचोदयत्) इति । 

से मायने वृं टिद्ादिव्प्ययः } तसुरुपाय तमायम[ध]तिदध पुर्पा- 
करारं मददेवं जानीमो ध्यायेम । वत्तसिन्भयनऽाद्द प्ेएयतु । 

^वीनापूरदेषदधोकाुक श्यागमाभातिद्म्षरं विनायकं प्रयो-- 
तदपुरुपाय विरहं वमतुष्डायं थीमदि । 

तन दन्तिः भयोद याद्, इति । 

# दर पदेमधिरद्ायप् । 



{अतु १] सभाप्यो ददापमरपाठकः } ७९७ 

गज्मानप्क्त्वेन दीर्य वरण्टस्य रत्नकटरादिषारणारथ वक्रत्वम् | दन्ति्- 
हादन्तः 1 

[निग्दिकेशरं पर्भयते-] 

वलपुरंपाय विद्मेदं चक्रतुण्डाय धीमहि (५) 

तन्नो नन्दिः प्रचोदयात्, इति । 

तं परमशिववाहनस्पं नन्दिकेश्वरं बयं विश्रहे [पीमदि च] । कथंभूतम् । पुस- 
पाय पूरुषं कामपितवाजतुचित्सेच्छया तिवत परिहाय च्छ(पृतदिन्युरुपविग्र- 
हम् । पुनशक्रतुण्टाय नक्रतुण्डं चक्रमिव तुण्डं य्य | यथा चक्रायुधं विष्णु्रयुक्तं 

सम्[ध)्रलांतनि दनि तथा सादूपरमरिकप्य रक्षोभिः प्रह पंगरप्द्धे खमुसेन 
तान्यत्ीत्यथः । तत नन्दिनी नः मचोद्यात् । 

[पडाननं प्रा्भयते--] 

ततपुरपाय विषहे महासेनाय पीमदि । 
त्रः पण्मुखः मयोदपात्+ इति । 

सच यं विषे धीमहि च तरत्स पण्युखः तिर्(काि)कस्वामी नः प्रचोदयात् । 
यं कथुमूतम् । पुरूषाय पुरपम् । अनया(न्तयौ)मितय। पर्वा पूरुं पू्गैवात् । 
[मदासेनाय] मही देवतेना य्य तष । तमिय्ैः। 

[गर६ भार्भयते--] 
तसुर॑पाय गिरो सुबशेपक्षायं धीमहि 1 
तन्न गरुढः मचोद््यात्, इति । 

स्पष्टोऽयं गरः | 

[न प्रर्थयते--] 
वेदात्मनायं निदे दिरण्यगरमायं धीमहि 1 
तन्नो ब्रह्म चोद यात् › इति 1 

तयोर्य णः(नः) पृण्यापुण्येपु कर्ैमु प्रस्यति तद्वयं विमहे, गुरुर हिट 
वेदान्तश्रवणादिना जानीमहे । ज्ञात्वा च निदिष्याप्ठनर्यं वध(ना्भत्वथि)या तते 
धमाद, अण्डं तदेवाहमिति दिवानिशं मामृते() ध्यायामः । तत्वरभूतम् । पेदा- 
स्मनाय षर्मम्यत्यथेन वेदात्मकाय, शातोपशाोपितपैवेदस्रूपमित्रयः 1 दिरण्य- 
गीय नतुरुहास्वरूसमियैः । पेदहिरण्यग्योरूपरक्तकलेन सर्वात्मकमिति 
यायत् । तयं प्रमगायत्री । 



७९८ प्रिषिष्टतेन संददीवः-- { अवु०१ 1 

[नारापणं परयते-) 
नारायणाय विदद ासुदेवायं धीमहि 1 

र्नो विष्णुः मरचोदयाद्) इति \ 
ततो) विपः मनोदयति तं विद्रे धीमहि च । कथंविवप् । ममन 

नहा समूहो नारं व््यायनपरापारयाखम् 1 वषुदवस्यापलयं पुमान्दापुदेवक्तम् । 

निसं प्पे} <: । 
ब॒जनायं विरद तीकश््द्स्छयं धीमहि (६ 21 
तनो नारसि «द; मचोद्ांट इति 1 ॥ 

न्ह एव नारदः 1 वजनखाय ती्णदेष्रय वस पिलेतत्प)दयोनना 
ूर्ववततेयम्(जजेया) 1 अयपता(कस्म)त्लम्मादवती्य॑स्नरदिरण्यकरशिपुनठरमेतः 
छत(त)वदीयाच्रयकतोपवीतत्य भगवतो नरकण्डौए्वगाय(ल्पस्य) [वजनलतवं वीक्ष्ण- 

दंषरतवै च युक्तमेव] । 
[आदिं र्भयते-] 

भूरकरायं विद महयुतिक यं षीमदि । 
त्नौ अदिः भनोदया्, इति । 

अदिदवमातुरयमादिसयः । मा भूटोकवे(क एव दौतिलत्कत्री भातरः } महती 
परिलोकीगोचग्र दतिभहदुतिलत्कती महदुतिकर; ! आन्महूत इत्यादिना प्रात 
श्याऽऽ[चस्य] लोपर्डान्दसः । अन्यदतीत्वयोजयिततेव्यम् | 

अनि प्रियते 
वैश्वानरायं विमं रारीरायं ीपदि । 
सेः अपिः प्रयोद्ीद्+ इति ५ 

स्वलिन्दत्तानि हव्यानि यथामागं स्वयमश्च्तन्यदेवताम्यो नयतीच्यञ्निः । रशे. 
मपो नरम्यो हितो यैष्वानरः 1 शौकिकमैदिकव्यापारातक्येन परमागिहिव इति 
यायत् । छालीलापेलत्र शोदरदेराङतिगणत्वाद शते नणो(रणो) द्यते 1 [हे] 
खीखयिदर्भः 1 हेढा स्या(व)ुटन्ि्ो कोडा टोख स्पदेवतामगण्यत्वरत्षणा च 
कडा यत्य] घ दरी[गल हेटारोदय । यदय रान्य विद्म 
देलादीलायेव कायक) पदच्छेदः । तपा च मचरानतरभयोगः 1 यदवा मा प्लमुत 
यज विति पनाऽऽत्मेपदमत पूरसपदम् 1 उभयम दचनोेवात एवायम् | 
अन्यदेक्रिकरन्तव्योनयितन्यम् | 



{ अतु*१) सभाष्यो दपाठकः 1 ७९९ 

आद्रि प्रार्थयते-- 

कालयायनायं विषदं कन्यकुपारं धीमहि । 

तजनो दुः मचोदर्यात् › इति ॥ 

छान्दप्तप्रयोगं छोकानुप्रारेण व्या्यास्यामः । दाक्षायणी ती क्रिल दकस्य वितरया- 
क्के पावके माविगिरिरानन्यभागचेयोदयवशोन दिव्यं परममहटास्दं कायं तिरशचक्रे। 
ततः परमयोगिन्यां मेनकायां भ्रलेयाचरादाविशचकरे । ननितवाऽऽदौ(१) कन्या चापौ 
प्रतपरिणयात्ुपारी चेति कन्यशमारी तततंुद्धौ दे वन्पकुमारि । [यद्रा] फनति 

देदीप्यत इति कन्या । कन कान्तौ । कुस्ितं प(पा)रतच्रा(ख्या)दि्षणं नास्यं 
रयत, प्रौडावज्ेन करपवाभ्यां पद्पद्कनाम्यां च $ भूमिं गायतीति वा कुमारी । 
हे कल्यकुमारि मे दैमवति मो भनक त्वां विद्हे दरिदरवित्व्यादिभिशराध्यां 
सर्वैत उनका मतयैकपुमां जानीमहे । विदित्वा च रादिव पीमदि। मुक्तियुक्ति- 

भदाभ्रोमिति प्रषः । क्म, काटयायनाय खपितरे | यथा रामषृप्णादिरूपेणावती- 
जेष्य मगवतो बहवो मक्तापिवरस्तया मगवला अपि देवकार्यचिकीैया' ना[ग)दतूनिपू- 
सया चावतीणीयाः । रक्तौ ःतेन गम्या दुगा (जः) 1 एकारान्तत्वं उन्दसम् । 

एं दवादश गायत्यो व्याए्याताः । अय स्नानाद्वपूता मन्ना उच्यन्ते । तत्न 
किरति भृन्निकया पह दव पारयतं दूवामिमस्नणप्रानाह-- 

सहस्रपरमा देवी शतप शताङ्कुरा । 

सर्व९ द्रत मे पाप॑ वी हुःसवमनांशिंनी › इति । 
येयं दुवामिमाजरनी देवता प्ता मे पां सर्य हतु । कौटशी । परक्तपत्यकिम्यः 

पाथनेतुम्यो द्न्येभ्यः पदमेस्ृष्टा । स्ता च देवी योतिनालिक्रा । शत्तत्याकानि 
मूलानि यश्य सपर दततमूलद ! तथा शत्रु ए शतशब्देन महुत्वमात्रमुषरक्षयते ॥ 

दुःखसकरतमनिषठं नारायतीति दुःस्वप्रनारा(शिपनी । 
काण्डातकाण्डास्मरोदेन्ती प्रंपः परः प्ररि (७ )। 

एवा नें दू मवतु सदस्य शृतेनं च, इति ॥ 

काण्डादिति । दूति हिनस्ति पावकमिति दरं तस्स दे दयँ 1 दर्वा हिपा- 
याम् । हे हू[णोविशेष लं नोऽरन्शतेन सदसेण च पौदौदित्रायनकग्रकिः 
भनु प्रकृष्टे एकं यथा [मवति त्था) विस्तार्य | त्व मूता । परूपः [परपः] 

धरि प्रतिप परितः भरोदन्ती । काण्डा्कराण्डासतिरटान्तका शच प्रदन्तीति 

१ य्. ड. "नायनी ॥ 



८०० परिषिषएतेन संष्दीतः-- { भतु° १1 
[सेनः] (कयममः प) दूवीया एप मावः । परति मूत॑पैवशातयदुत्ारः 1 
पाद तेषु कव पर मूढं भति तरमेव मूखासुनरङुरोदयसत एव्र पुनद।- 
सतायते त्ाम्यो छताम्यः पुनः पर्वपरम्पेति। एवा, एवं परकोरेणोतयद्मनि्ययः। एव 

मिलन्ययविमकतेराददशद्छाम्दसः । [सयममिप्रायः--] दे दं यथा परवोक्तमह्या 
दद्रशष्दधिखथाऽसददं व्येति । 

या शतेन भतनोपिं सदसंण विरोहति 1 
सस्यास्ते देवीष्टके विपेमरं हविषां बयम् ) एति । । 

या बरतनेति ] दे देवि पिङ्धया कान्त्या देवीप्यमाने । इर्मचैरमकैः कायते 8 त न श्य 9 
शब्धते स्तूयत इतीएटका ततुद्धौ हे इक \ के „भे श््देपूला()) ते तम पन 
न्धिनौ परिनरयौ वय॑ इविषा हविप्मदैर्वियेम कुर्मः । ते किविधायास्तस्याः । सा 
कायां सवं शतेन सान्वयं भतनोपि सदसेण च विरोदसयुत्पयते । एतद्ावार्षः 
सेमे प्रपत 

अय मृत्तिकाभिमन्रणमच्राः 1 तत्र प्रपममच्रमाह-- 

” अन्॑करन्ते स्यक्रानते विप्णुौन्ते वस्स ) 
शिरसां धारयिष्यामि र्स् मं पदे पदे, इति । 

येयं भूगिलातशयाः शुद्धिहेतवः स्वपदैराकरामन्ति तादृशो सूमिरण्वक्रान्वा 1 जच्नि- 
चयन उलानिमणापेृत्स्ा[प]नभरेशस्या(स्व)शधाक्रमणविधानाद्श्वपदानां=मूच्छु" 
दवहेषुसवं म्यते । तया रयक्रान्ता रथचरणेन श्ुण्णा सती शुद्धा मवति । तथा 
तरिविक्तमावतरि दिष्ुः स्पदेन भूमिमाकामति ततोऽपि शुद्धत्वम् 1 अश्रयरिषणुभिः 

नते शद्ध दे भूमे ब्ंधरा सवीणि यूनि घार्यतीति तथा [तादृक्त्वं ] लान 
यर्म्यतसमन्दरीयक्तिरत [धारयिष्यामि } धारित देवौ (न) देत्तमाना [पती] च॑ 
मां स्ाना्भं गच्छन्तं पदे [ एदे ] रकषघ्ठ । 

दवितीयमन्नमाद्-- 

भूमिधतुधैरणी रोकथारिणी । 
उदधु्तोऽधि वरादेण दप्णेन शंतवाहुमा + इति । 

दे परिके त्वं प्ल्यकाठ पएकाेोभतायं सराणेगय निसा सती कृष्णरतन ध्रात- 
पस्याक्वदुयततन वरहाकरिण पूवमुद् ताऽप्ि । कोटो मूमिः, पेतुः काममेनुव- 

स्मीमयिनी } धरणी पएस्यानां घारयित ! लोकथारिणी प्राणिनामपि धारयिधी 1 

‡ भनुष्रान्तगंयो अन्योक्षपिक ॥ 



{अनु* १] सभाप्यो दत्रमप्रपाठकः । ८०१ 

तृतीषमश्नमाद-- 

मृत्तिके हनं मे पापं य॒न्पथा दुष्त कृतपू | 
पचक ब्रहयदत्ताऽसि काश्यपेनाभिमग्रिता । 
पतते देहं मे शष्ट लचि संव परतिष्रितम् ( ८ ) इति ! 

पूपादिययदूमदापङ्ेच्न्दस्का 1 हे पृक्तिके प्रशलगरयन्पया दुष्कृतमककभ्यं 
परं छृतं तद्धन विनाशय । च यतस्त्वं ब्ह्मणा परमात्मना दत्ता भूमिर्पेण 
स्थापिता ब्रह्मदुत्ताऽसि । ननु ममिवममिमच्य कः साति स्मेयतरे आट्-काद्रयपेन 

तद्ुषटतितेः परमिनिः सानाद्विकटिऽभिमश्िता तृप्तं च हनत्रयति । अततः 
शिष्टाचरप्रस्त्वद्रयम[प्प)भिमन्रयाम् इत्ति मावः । किच मे मद्यं पुष्टं देहि । यतः 

परभिवीस्पायां त्वयि सवै चहुर्वं मूतनानं प्रतिष्ठिते यक्ते । अतस््वस्पिष्ठिनाय महयं 

पृष्ठि देदी्य्ैः । अनन्येन सनुद्धि्यं मक्त्यतिशयप्रयोननम् । 
चतुर्थमन्रमाह-- 

मति मतिष्िते सर्व तन्ये निदु मूत्रे । 
तयां तेनं पेन गच्छामि परमां गतिम् › इति । 

भ्रतितरिछठनति भागिनेऽष्यामिति तिष्ठता तस्ेृद्धौ हे मतिष्ठिति सृत्तिकेमे 
मत्तम्ि त्रपि सर्व पपं निर्णुद् विनाशय | हे ृक्तिके तया प्षिद्धया 
स्वया पापेन इतन एता सरति तृतीया । पे हते सतीवय्ैः । परमां गतिपर्ण 
गच्छामि । 

एवं दूना मृत्तिकां च दक्षिणदप्ते गृहीत्वा म्ैरमिभरुयायिन्धादप्यमयाद्विकं 
पर्प द्ाम्यां सचाम्याम् । तित्र प्रथमं मच्रमाहि--] 

` यते इन्र मयांमहे ततो नो अभयं कृषि । 
मथवच्छम्यि तव् तनै ऊतये विद्धिपौ विभो नदि, इति 1 

हे इन्दर मघतन्यतोऽष्मात्यप्मनो सिो्मिरयाद््(ज य)यं भयामदे निभे ततः 
प्रापादिम्यः प्कारान्नोऽस्लम्यपभयं एषि कुर । निष्यापा निःशाघ्रवो निर्मिरयाश्च 
च्वत्प्रतादाद्धतिष्याम इति भावः { न केवरं पप्मद्वीविततयादभयप्रदानमपि तु 
तत्पाप्मादितितयं शग्धि शातय वरिनाक्षयेति यावत् । च भक्ततेन तव सेवन्िनां 

नोऽपकूतये रक्षणाय विद्धिपोऽन्तवरिः शत्र संहर कमंशृतान् । विपृरनिि 
पीडयन्तीति विशधस्ताम् । कपि द्वितीयावहुवचनम् 1 

१०१ 



८०० परिशिष्टतवेन संश्दीतः-- [ अतु { 1 

[बन्धः] (कजयमपिपरायः 1) वीया एष समाः! प्रतिप मूसंपरकवदात्यादुप्पतारः॥ 

प्दषु परेषु तदेव प मलं मवति तस्मादेव गृलासुनरङरोदयस्त एवाह्रा पुनव 

छतायन्ते ताभ्यो उताम्यः पुनः पश्परम्पोःति । एवा, एवं भकारिणोत्सयमनिल्यधः। एव~ 

मिखन्ययविमक्तेडदेशद्छान्दसः 1 [अयममिपरायः--} हे दू यभा पूर्ोक्न्नया 

सद्रशवृद्धिल्लथाऽसदंे वभयेति । 
या शतिनं मतनोपिं सदसेण विरोति ) 
तस्यासते देवीष्टके पिमं हविषां ययम् , इति । 

या शतनेति \ हे देवि पिश्ङ्गया कान्त्या देदीप्यमाने । इैर्मनकिः कायते 
शन्दते स्तूयत तीका तत्सदुद्रौ हे इषे । फे गे शब्दे सूत्वा(१)। ते त पव 
न्िनीं पिरया धयं हविषा दविष्प्दानैर्वियेम कुमः 1 ते किविधायास्वस्याः । पा 
च॑ या त॑ क्षतेन खान्वयं प्रतनोषि सदेम च पिरोदस्युसद्ते । एतद्वा 
पैम प्र्चितः। 

अप् गृत्तिकराभिच्रणमच्राः । तत्र प्रयममन्नमाह-- 
` अवक्त रथक्रान्ते विप्म॒कोन्ते वूसुधंरा । 

शिरसां पारंपिप्यापि रलस्व मौ पदे पदे, दृति 
येयं शूमिामशवाः गुद्धिदेतवः सपैराक्रामन्ति तादृक्ष सूमिरधक्रान्ता ॥ जगि 

नयन उलानिगोगा्नृरा(पिनभदेशप्या(स्यौशवात्रमणविपानादश्चपदानं मृच्छ 
ददेत मम्यते । तया रथक्रान्ता रथचरणेन क्षुण्णा सती शुद्धा मवति 1 तथा 
जिविक्मावतरे विष्णुः स्वपदेन भूमिमाक्रामति ततोऽपि शुद्धत्वम् । अश्वर्यविष्णुभिः 
कान्ते शुद्ध हे भूमे ससुधरा स्तवामि वपूनि घारयततीति तथा [तादृशीं तवां ] सान 
कर्मण्यत्िन्मदीयशिरसा [धारयिप्यामि } चारिता देवी [च] धोतमाना [क्षी] चं 
मां नायं गच्छन्तं पदे [ पदे ] रष | 

द्वितीयमनच्रमाह-- 

भूमििभैरणी लो्यारिणी । 
उद्धतोऽपि वेगरहेण कृपणेन दौतवाहुनां › इति 1 

हे मृसिके लव प्र्यकाट एकाणरीमूनाया सप्तत्या निमग्ना स्तौ कृष्णवूर्भेन शत- 
पस्पातनाहुयृखन वराटाव्तरिण पृरमुगृताऽपसि 1 फोट पूमिः, येतु; कामधेनू 
सीविन्र ] धरणी स्वानां घारयि्ो ! रोक्थारिणी प्रागिनामपि घारयित । 

> पनुधिष्ठन्तर्ग। प्रन्योऽपिकः { 



{अनु० १} सभाप्यो दजमपरपाठकः । ८०१ 

तृतीयमन्रमाह-- 

एचि हनं मे पापं यन्मया दुस्तं तम् । 
मृत्तिक व्रह्मदत्ताऽसि काडयपनामिम््रिंता । 
मृचि दें मे पष्ट तवयि सं प्रतिष्ठिम् ( ८ ) इति। 

पट्यदिययक्महाप्धच्यन्दस्का । हे पत्तिक प्रशस्तमृन्भया दुप्डतमकर्ं 
पापं छत तद्धन विनाशय 1 शिच यत्वं ब्रह्मणा परमात्मना दत्ता भूमिरूरोण 
स्थापिता वरह्मद्त्ताऽस्ति । नु मातेवममिमच्य कः ख।ति स्ेत्यत ज।ट-काहपपेन 
तदूपटक्षितेः परमिभिः सानदविकलटिऽभिमान्नता वदुम्कतं च रनप्रयति ॥ अतः 
शिष्टाचारप्रा्ततवाद्यमप्य;मिमन्रयाम इति मावः} गरंच मे मनं पृष्टं देहि } यतः 
परभिबीरूपायां खयि प्व चतुर्विधं भूतानं प्रतिष्ठितं वते । अत््वय्यपिषठिताय मल्ल 
षटि देहीलैः । यनन्पपदेन प्ुदधित्रयं मक्त्यतिश्चयपरयोननग् । 

चतूर्यमन्रमाह-- 

मूके तिष्ठत स्थ तनमे निंद प्ति । 
तयां हतेनं पेन गच्छामि परमां गतिम } इति 1 

्रितिषठाभि म्ाणिनोऽप्यमिति परष्छिता ततछदधौ हे मिषति मृचतिके मे 
मत््ैनन्थि पस्पसिदधं सर्वं पापं निर्ण विनाश्य । दे मृत्तिके तया प्रपतिद्रा 
त्वा प्रापनं हतेन पता प्रति तृतीया । पयि हते सतीलभेः । परमां तिम 
गच्छामि। 

एवं दरवा मृत्तिकां च दर्िणहस्ते गृहीत्वा मसरैरमिमृच्यमिन्रादप्यमयाद्विकं 
आ्यैते दम्या मन्राम्वाम् ¡ [तत्र प्रथपे मनच्रगह--] 

यवै इन्दर मयांमहे तते नो अभ॑यं कृमि । 

मधबज्छग्धि तव् तं ऊतये विद्धौ विगर नहि, इति ! 

हे ईन्द्र मघवन्यतोऽस्मात्मापमनो तिपोरमरयद्व(ब कोयं भयामहे किमेम तनः 
पापादिम्यः सकाश्चान्नोऽछ्षम्यमभयं एषि क्रु । तितापा निशत्रवे निर्गियाश्च 

स्वतपादाद्धरिप्याम इति मावः । न कवं पापयादिषरियादमयमदाननपि तु 
मेपाप्मादित्रितय शरि शतेय मिनाशवेति यात् । पिन सक्तेन तव संगनिनां 

नोऽस्माकमरतये रक्षणाय विदियोऽनर्गहिः शतञ्च मह् कयान् 1 त्न्णनि 
पीडयन्ति विपूषल्तन् । कपि दविोवाशहूवचनन् 7 

षैण्प 



८० परिभिष्टतेन पेगदीदः-- ` [अनृ १1 

[द्वितीये मच्रमाह--] 

स्वस्तिदा विशसिता विषो वशी । 
छेः पर पतु नः स्वस्विदा अम्॑करः) इति ॥ 

हदः सानाशु्तान नोऽस्माकं पुरः एरमता्पमकषेलु रिुमागच्छु ॥ 

कथूतः । खस्तीदणोकसषन्थिपौर्यं ददातत खरिवद्ः(दा) । सोराना(ड)देशः 1 
विषौ मक्तायाः प्रनायाः प्तिः पाठकः | वृध इन्तीति तरह 1 बिग्षः, शतरू्य- 

शति स्वाधानी करोतीति बी वशीङृतरकत-पेव इत्यर्थः । वपति पुत्करावतकावीन्मे- 

पानाजञाप्य भिशचति मूमिमिति पा । खलि परटोकततज्न्वि कल्पाणं ददतीति 
स्वस्तिदा; । ददातेः किप् ! अभयंकरः स्पष्टम् । 

यिन मनेगेन््रादिम्यः खस्तिपोपो याच्यते च्यानावप्तो नक्रमरटादिजन्या 

पीडाम् भूदिति- . 

स्वस्तिन दन्दो धश्रया सस्ति नैः पूपा विषवेदाः | 
स्वस्ति नसता्या अरनेमिः खस नो ृदस्पतिदेषातु, इ । 

इनदरो मोऽस्मम्यं स्वस्ति दधातु पोपयतु । विषः , दद्धश्रवाः समृद्धयशः । 
पूपा नः स्वस्ति दधातु । [विषः , विश्ववेदा वहृ्ञानो बहुधनो वा । तर्यो 
गरुडो नः स्वस्ति दधातु । क्रिविवः , अरि्टनेपिः । द्राधीयत्ता पया गमनेऽपि 
गकषतैवीऽतुपहिपतितरपः । रथकदेशषवाचिना नेमिकषन्देन [रथ] उपटक्ष्यते 1 बृहस्पति- 
लिप नः स्वरसत दधातु । निमदव्यास्यानम् 1 

सधेकेन मरण पेमिन्री परध्यते-- 

आपान्दमनदुतृपटेपमौुनिः पिपीवाज्य्ठरेमा^ ऋरनीपी 1 
सोमो ि्वन्यठसा वनानि नार्वागिददरं मतिमानांनि देभुः, इति 

सोमश्नदरमा दिश्वानि सर्वाणि यनान्पोपधीवनस्पतीन्ुप्मातीति रोपः । वन 
शब्येनापरोद्धिवमात्रं दश्यते । देन साधनेन पुष्णाति । अतस्ता, गगनमण्डे खदी- 
यप्तततगभनेन 1 अव् प्ातल्ययमने । सोमः कथैपूः त्: । आपान्तमन्यु; । नुमाग्रम- त 
स्याऽऽतवदप्पातमनदुः ! उपपि क्ोषवानिथैः । यपा मतारिाद्यः शिष्य 
वाना व्यावुप्यन्ति जतुनित्कायेन च मवु वदानिद्यन्दरदेण, तथा मगवात्तक्षच्नव ५ ( 
छमोऽपि मक्तप्यनृनिषु्येाकोप गपान्तमन्युरि्ुच्यते । अहो शृदमापरतरमणी- 
यमिद्यदरावापावशक्द उपयुपरि पयीयत्तया भुज्यते । पुनः क्थमूतः । तुपटानां न्द्र 1 + 
सान्तिना परभ प्रमा यस्य स तूपलमरम्ः। मने मासिकः प्रियो माघुनि;4)1 



[भ्व १] "“ सभाप्यो दमपपाठकः। ८०३ 

मषोर््न्तस्य वा । वकने तट रोदिणीनायकः सम्यगमाकते । परमनयप्य पच्छ. 
हिगदिकतसानीममावात् । शमीवृततो भ्य प्रयतेन काति [स िमीवास्] । शमी- 
यानिति वक्तम्ये शिमीवानिति प्रयोगभ्ठन्दपो दरणव्यः 1 यथा विखकृक्तः दौवा 
रामीध्रोऽपि शैव इति देतोरिसपत्रवच्छमीपत्राण्यपि बन््रशेतरमप्तके सपम्धनत 
दति शमीचन्द्योरेकाधिकरएणव्वदनयोनयग्रियवम् । तया रारुभान्यहुपरीर्यवान् । 
तथनीपी, अतिदीतिमार् । ष्ठं सोमे श्वेन्दं स्तीति-अर्वाग्बननम्यययः । 
अयदि । दृनदपेलपा यन्य्वाचीनानि मतिमानानयुपमानानि [तनि] युणपराक्रमा. 
दिभिरिनदरं न दधुः । रम्ु दि्ायाग्, जप्मा्िरि भवहुवघनम् । न पीड 
यमिति सदयः । सोके सट स्स्यानयदृषमानं दुःखावहं मन्यं वपत दूति विन्तस- 
पादकल्वात् । तदभि मलादशो नास्तीति निर्तिशयमहिममातः । एवमनुपमानोऽनन्य- 
तुद्य श य(पतिरस्मरानवत्िति वाकयोषः | 

अभिकेन परमात्मा प्राप्ैते-- 

रं जक्ानं म॑मे पुरस्ताद्वि सीपरवः सुरूवे। वेन आवः । 
स धुधियां उपृमा अस्य विष्ठाः सध योनिमसतथ विः) इति 1 

(र) ब्रह्म त्रिटोमविभिया(कान्यति व्याव। सपरकाशेन विवुत्ानकरोत् । 
प व्यवहिताश्च " इ्यपतक्रिपयो्र्यवधानम् । एोकान्कीदशषः 1 पतरं रोषो 
शमना दति सुरुचा । बर्न कीट । मधम स््देवतादिमम् । तथा पुरस्ता- 
स्माच्यां दिशि पूवेस्सेण जङ्गानं जायमानम् 1 विरानादिभनेः पुरपताल्माभिरण्य- 
गर्भद्येण सा जज्ञानम् । जनेः शाननि शपः शौ सति जज्ञानयिति रूपम् । तथा 

वेनः } य्प्यपेन वेन सवैकमयीयम् । ^ वी करन्यदौ ” । क्रिमारम्य सीमतः । 
द्वितीयायां तकिटू(यान्तात्ततिः) । सीषानं मर्यादाम् । मूरोकमध्यमागमारम्य परुचसरी- 
हीकन्टयावः प्रफाशितवानि(वदिःति भावः [वी वान्त्यादावघ्मायाप््ाह(दु)डि मध्य- 

कवसनेऽपि व्यलयेन प्रपमपृरपो आः । वैेेतयप्रकरमेव कफृथे करोति । स 
भ्यल्ययेन तद्र बुध्ियपः प्राच्य्या दिशः सतो त्रियमानस्य चटपटदिरयोनिं स्मान 
सतोऽमृतीष्य वायद्ेच योनि प्रभवं विवः प्रकाशयति । वूणेतिः शि ठते टगुभे 
१ पिवरिति सपम् । अमाह्योगेऽपि तिडोऽडपरापतिश्छन्दप्री । बुध्नियाः कौदशः। 
उप स्मो मानि तिधन्ति भूतानि यापर ता उपमाः प्नावका्चा इलयपैः ¡ माश्ननि 
ये चेति धातुशढः { अत एवाप्य नगत शिष्ठा विपिषस्यानरूताः । विविषं 

% प्रयमपृस्पस्येति दोपः ॥ + वेचेतेटड पि टप द्वितेऽवेऽगगरे चेति वक्तु युम् । 

१. `एव ्रिषटस्वशवस्य्यो दषाः) त्रः । 



८०४ प्रिदिष्येन मणदीतः- [ अतु १५] 

दिष्टम यासिति स्युः 1 अम्बाम्बगोगूमीयादिना पत्वम् 1 पतादमुभ्नयाः 

सदपि न ब्रधेव परका्चयति तस्य भात्रा सर्वमिद विभाति इति मब्रान्तरादिति 
मावः । व्रा( बुध्या ) पै दिश इति श्रतः(तिः) ¦ 
अ पुनद्वमपा पनररीतम्तिकाडु्यर्थं एषि परायते । [तन भषममाद]-- 

स्योना पथिवि भवां टृक्तरा न्िसनी । 

यच्छं नः म समाः; इति 1 

हे पृथिवि किया भूमे सवं नोऽस्मम्यं स्योना 1 पोऽन्तकाणि 1 दुःखान्त- 
क्री मब 1 प्महिकाशुिकसुखमपि यच्छ देहि । छन्दसं दीर्मैत्म् 1 कय~ 

मूता | प्न्मनप्यां्द्पटक्षितचतुर्विषभूलन्रामं प्षारयदयुपादयतीति नृक्षरा 1 उला- 

दविान्धामारण्यादिस्यनिपु निनेशयति यथायथं स्यापयतीति निवेरानी ॥ प्रप्य 
मढमूत्गण्डपनिषठीवनादिसहिष्णतारक्षणयः कीत्य एह वर्तमाना समाः । 

द्वितीयमाह-- 

गन्धदा दरायपां निछशु्ठां करीपिणोम् । 
दसी ६ सथैभूतानां तामिोप॑हये भियम् एति । 

या पू्ेक्तरत्या मयाऽमिषटुता तां भूदेवतापनिहान्मिन्लानकरण्युपदये सपमा 
एयापि ! कषमूताम् } श्रीयते चतुनेनुप्मद्धिरिति शरीलं श्रियम् । गन्धो 
द्वारमतुमापकलटिद्गे यस्याः स गन्धदरारा ताम् 1 इयं एथिवीं भवितुमर्हति गन्धव 

सवादित्पतुमानगम्पामिद्यैः 1 हराधं द्दाटलननायुपायप्रहयैरप्यप्रक्याम् । 
नित्ये नानाव्िपेः सस्ेनेगरम्रामादिमिरगिसिनदीतमदरद्ीपाद्िमिश्च पृष्टा नित्युण 

निया चाप्त पूगकतैः पुरेति वा ताम् । करीपिर्णा कृपीवछेर्वीनावापाय षष्यपा- 

णाम् 1 करीं गोमयगस्यामलति करीपिणी ताम्. } करिणो(करीषा) [उ्षणया] 
मवादिपशवो यस्यं सन्ति प्ता करोपिणो तामिति वा 1 नानाविधचहुप्पादतीमित्यर्ः ! 
स्ेषूतानामीश्वरीम् । स्म् । 

सोमशरमिमविता मरि प ् फमेदएमिमनितां मृत्तिकामागादतटमकफुपटिप्य जर्परेशनापत्मापुनाम- 
श्रानाह-- 

यमि मन्तु 1 अन्म नश्यतु । वि्षा 

देवादछन्देिरिमछिकानेनपनग्यमभ्यंजयन् । महार 
इन्द्रो वजवाहुः पोदशरी एमं यच्छ ( १०); इति 1 

५८. न्या प्रष्टी" 



[मतु १1 ` सभाष्यो दश्षमपरपाठकः । ८०५ 

मेम श्रगनान्त्ध्ीर्मनु । मे मत्समन्विन्यलक्मीजष्ठा देवी भरपहु । 
अध्मततोऽस्मक्ुटीनतोऽप्मद्न्युवोऽस्मदरामतोऽस्मदराएूतो बहुयोननान्तस्िं दुगि. 
(दृशे मोवसित्यभेः । किंच ये विष्णएखा सकमोपतिभषाना देषादन्दोिरवेदवि- 
द्ितैः साषनरिमात(नोष्यकनांचतूरशपतख्याकष्टीकानभ्यनयन् । चिरायोपभोगाय 
ेभिरे । अभिपूर्मो जयतिरुव्धिकर्मा । कथम् । अनपजय्यं रक्षोनायकेरपमेतुगशपयं 
यथा त्तथा 1 ते ना(चामीषटमदा परयाते वक्प्नोपः । वै प्रिद्धौ ) जषिच 
वजवाहुरिन्धोऽपि नः दा यन्छतु । कोटः । मदांसिवोकीपूज्यः } पोडशच कय 
अद्य हन्तीति पोदश्ची राक्यचद्धः ¡ दरुप्तोपमा, स यथा सरवामू्ट[प्रद] सतयेन्ध इति 1 
यद्रा पेडसति पोडशासरा श्रीश्रि्ोच्यते तैजवाय(प्योपूत [व]तवादिन्दोऽभि 
पोडशी तनपम्रभावादेवपतिरनद्री पवीमानगफेति श्रततिद्धेः । 

सस्ति ने। पयव करोतु दन्तु पाप्मानं योऽस्मानषठि, इति । 

स्वस्तीति । यजुः । मथवा एचीपतिनैः स्वस्ति करोतु । यः पापमाऽसमा्दे्टि 
ते पाप्मानं दन्तु । 

सोमान < स्वरणं कृण॒दि व्रं्मणस्पते । कर्तीबन्तं य ओंशिमप् । 
शरं यक्षशमरं कुसीदं तस्िन्त्सीदहु योऽस्मानदषटि, इति । 

सोमानामिति । हे ब्रह्मणस्पते शातोपदाखापदितानां वेदानां परिपाठक हे पर्- 
मालत्यां सोमानं सोमरल्तामिपोतारं स्वरणं प््मशानासुदत्तादिशवरनेतारं च कृणुहि 
कुरुष्व । स्वदनुप्रदात्छवरादियुक्तं वेदानधीत्य पोमारिकू्कारेष्यामोदरभः । रिच ॥ 
उश्चिद्धनाम माता तस्या अपय पुमानौशषिजः । नामतः [कक्षीवन्तं] कक्षीवान् । 
विभक्तिन्यत्यपः 1 यः परमाप; स मपर श्चरीरं यक्षक्ष यत्तकतुव्िपयं [शपे] श्रं 
श्रमप्हिष्णु्वे छाति स्वी करोतीति यज्ञशमलं [ताटशे] करोतु । किंच यः शुरस्मा- 

नेषि स तसिन्सीदनु भिका वित् । कल्तिन्पत्कुसीद् नवम् } कुत्सिते यणा 
तथा सोदन्ति पापिनोऽसितरिति व्युत्पत्तिः । 

जातुदर्े जके प्रविदिय जप्यौ मन्रावाह-- 
चरणे पवि वित्तं पुराणं येन॑ परनस्तर॑ति दुष्ठरतानिं । 

तेन॑ प्रकितरेण शदधेनं एता अतति पाप्मानपरांतिं तरेम, इति ॥ 

अनिन मचप्ेण रक्ष्मीपतिचरणारविन्दं स्तूयते । तेन रेप्णवेन चरणेन पूताः पवि- 
घ्रानतपकरणा ययमराति नरकहेदुतवेन दशरुमूते पाप्मानपतितरेप । तेन कीटेन । 

१, तरजापीयं ॥ 



्ण्द् परिरिषतवेन संगृदीदः-- [अपु १}. 

पितरेण शुद्धेन सम् । तेन केन येन पतो मर्यो दष्छतानि चरति 1 यच्च 

रणं पविम् 1 विततं विप्तृतम्, भ्यन्तरितिखमौगामानन्ततवरच् पुराणे पुरा- 

तनम् । पिष्णोः पुशएणपुर्पत्वात्तदबयवानामपि पुराणल्वम् । अयमेव म्नो ब्रह्मणचर- 

णल्ताङनेऽपि विनिषुन्यते 1 

सनोपां इनदर समणो म॒रुद्धिः सोभ पिव टव पदान । 
जदि दधरू« रप मूधो ददखाथामेयं कृणि विश्वतें नः, इति ॥ 

सजपा इति! हे एव्रन्े भूर हे शनदरास्मदधिकोप्वगि्ोमादिक्ुषु प्मागच्य्ी 
दूयमानं सोम पिव। लं कषंमूतः] समाना ऽऽस्मान्त-कणवृत्यनुख्पा जपा पीति्ैस्राततौ 

सजोपा। 1 गणैः स्वकोयपरिवारफैः परह नैत इति सगणः । विद्ान्पर्व्तः । ॐ: प्रर, 
मद्धि? पह देवताभिः स्ह । मरुच्छन्दोऽ्न देवतामा्वचनः । अगरि(नि) शत्र 
रप पृष इलयत्र “ दीषौदटि समानपदि » इति नप्य र्त्वं पस्य प्ाहुनात्तिकत्वे च | 
तथा च शश्ूत[पपृष इति पदच्छेदः ! शनद्धदि । मृधः क्षिपि द्वितीयावहुषचनम् । 
सद्रामानपनुदस्व प्िनाशय । ययानन्तरं नोऽस्ं विशतः सर्तोऽभयं कृणुदि। 

नामिद्रयप्तनछे स्थित्वा नप्यान्मन्ननाह-- 

सुमित्रा न आप् ओपययः सन्तु दु्रित्रास्वरौ 
भूयासुरयऽस्मन्दरे्टि यं च॑ उयं दिप्मः) इति । 

नोऽसास्याप मपधयश्च सुमित्रा; एद: सन्तु 1 सोऽस्ानद्रषटि' य॑ च षयं 
द्िप्मस्तस्मे दुर्भि ददो भूयासुः 1 जक्छम्यं मृतं शम्यो दुःखं चा्दैवता ओष- 
पिवनस्सतिदेवताओ कुभनिवत्यभिपायः । 

जापो दिष्ठा मयोभुवस्ता नं ज्ज दैषातन (११) 
मे स्मा चर॑से(पो द॑; शिवतमो रससवस्यं भाजयते- 
नः । उदादीरिव मातरः । तस्पा अर गपाय गो 

यस्य क्षयाय जिन्व॑थ । अये नना च नः, दृति । 

अप् इति। हि यत्र %हे' शम"दति पदच्छेदः हे सापो हि चस्मात्वारणाया पि 2 सयं मपोभवः स्य स्लानपानादिदेतृतवेन घसं श्रापयिश्पो मव तष्मात्कारणादरू(त्ता चर)" 
य॑ नौ पुप्मद्धक्तानस्मान्दधाहन पोपयत } करे प्रयोजनाय) चक्षसे परमात्मद्- 
नाय | कथंनूताय । रणाय रमणीयाय } तथा मदे पूथ्यत इति भदू मे = ~~ 

१ ष्ट, ग्रा} 



[ सहु १1 समाप्यो द्शममपाठ्कः | ८०५ 

मोक्षरूपफलत्वान्महते, शकतुकिमयोजनायास्मान्योपय ! अन्यया नीवनंव्थ्पिल- 
भिप्रायः | क्विच हे आपो वो युष्माकं यः दिवतमः कल्यागतमे रसो माधूर्ैवक्ष- 
णोऽस्ति तस्येहास्यां भूवि वियपरानान्नौऽसलान्भाजयत पविघ्रयत(पात्नयत) स्थानं 
हेत्य; । यथा मानने जडं तिष्ठति तया युप्मदोयो रतोऽप्मापु तिष्ठसिति माधः । 

अत्र निदर्शनं प्रदर्शयति । [मातर्] इव यथा मातरः खपद्यमुत्तमुडादि प्रापयनि 
तथा । करथमूताः । उग्रतरीरुशस्योऽप्ब्रूद्धि कामयमानाः । पूत्रदुहिवारिललेहवल्य 
इति यावत् । किंच ह जपो वो युप्मन्वयमर्[]मलर्थ॑शरणं गमाम प्राप्तुमः 
कस प्रयोजनाय शरणीकरणम्, यस्माद(यस्पा)समदीय्य पपनास्य क्षयाग्र विप्र. 

णाल्चाय सूयं जिन्वथ प्ररत दुरुय, म(तोस्मै तत्सयाभमेव । युप्पाभिरपि पक्त(परिय)]- 
स्वादस्मतपापक्षया्ैमेव यत्नः क्रियतेऽ्ताभिरप्येतदर्थमेव युप्मचरणं शरणं यते । 
न्यथा कथमस्मत्पापक्षयार्थि युष्मामिरुयम्यतामिद्यमिप्रायः । किंच मो अन्देवता 
नोऽस्माज्ञनयय पुशुिपरादिजननप्मथानछुरुय । 

इतःपरं द्म्पां मच्राम्यां वरुणामिधानामपिष्ठानदेवत प्रायते-- 

दिरण्यशष्ं वरुणं मर्षये तीर्थ भ देहि याचितः । 
य॒न्मयां सूक्तानां पूपिम्य॑य मरच्प्रिदः ॥ 
यन्मे मन॑सा याचा करणा वा दुष्त ठतम् । 

तन्न श्रो वरणो वृहस्पतिः सिता च॑ पुनन्तु पुन॑ः पुनः) इति । 

परणमयशृद्तवदृपर्यैवत्थते युकृटे यस्याह दिरण्यशदस्ताटशं वरणं नटाधिपरतिं 
भषये । अनुग्रहाभे प्राप्नोमि । तादशो वरग [ मे ] मया याचितः प्राथितः 
संस्ती्पमावरणस्यानं देदि । िंचासाधूनां पापिनां गृहे मया यदुक्तम्» तथा 

पापेभ्यः पापिनां तकारशात्प्रतिग्रहश्च यः एतः, अन्यदपि यहुष्डृतं मानं वाचिकं 
फायिकं चानुषठितं म मदीये तत्सर्वमिन्द्रादयो देवस्तदशेप( दा तदा } पुनन्तु 
शोषयन्तु | 

जटावसयततरेवान््ति नमत्कारभच्रं दोयति-- 

नमोऽप्रयऽप्ुमते न इन्रीय नमो बकाय 
नमो वारुण्यै नमोऽद्धयः ( १२), इति 1 

आपो य्यक्ः न्ति सोऽयमप्सुमाजजटगध्ये निमरूद इत्यैः 1 [तयाविषाया- 

सय] इन्द्राय वरूणाय पारुणयै बरुणपरन्ये जद्यमिमानिदेवताम्यश्च नमस्कारोऽस्तुग 

ॐ अत्र सक्तिदान्दोऽपिष इव भाति। 



८०८ परिषिष्टतेन संष्दीतः-- [ अनु° १] , 

निमजनपरेरे दटनसपनयनमन्रामाद-- =, 
यदपां करूरं यदेयं यदशान्तं तदपंगच्छताद् › इति 1 

अपां संबन्धि य्छररं हं मरणकारणमावरतीमिकं यचमिष्यं नीवार ` 
यदप्यशस्तं वालश्िप्मादिजनकं ततपषरमस्मानिमलनप्देशादपगच्जतु । 

निम्उननमनच्रानाह-- (0 

अल्याश॒ना्दतीपानायच चग्रासतिपरदवि । 
तन्नौ बरंणो राजा पाणिनां वपतु ।॥ 
सोऽध्मपपो प्रिरनो निक्तो युक्तफिर्पिपः 1 

नाकस्य पृष्माशच गच्छद्रह्मं सलोकताम्? इति । 
दबधिपितृमटुप्यादियत्तमतील मुकूम्यारनम् । देवपिपितृततपणमतीय पीतमुरकम- 

तिपानम् । इन्छावतीं य. पुमाललसणाये घनपरतिगरहः स उग्र । एतैर्) नातिषान्दटुप््- 

तिग्रैः पेपाद्ितं यत्प मदीये तत्पू(त्सोवं वरुणो राजा नश्छामी खकचिन 

पाणिनाऽपनयतु । ततः पापरहितः सोऽदं रनोगृणरहितः तप्ारकारणरागद्ेपादिदो" 
पा्नक्तोऽत एवानुषिता(छास्यमान)त्यदानातिपानपापरहितः शखर्गप्योपरिमागमारह 
मरह्मणा हिरण्यगृण समानटोकत्वं गच्छे[िच्े]षम् । 

यथाप बरंणः स पुनात्वघमर्षणः, इति । ¢ 

यशेति । यनुः । यम्छु सत्तपमृदरोदकेषु नानाविधमदानदीनददौधिकाूपाददकेषु 
चयो बरूणोऽधिष्ठिनः सन्वतैते स नः पुनातु । कथकिषः । अवं महापातवमपि 
करपति(मपेयति) विनाशयती्यवम्र्पणः । 

ती्ैभूतानां मह्धादीनामावादनमन्नमाह-- 

इमं भ ग यमुने सर्ति शरदि स्वो सचता परप्णिया । 
असिवरिनया मरद्ध दितस्वयाऽऽरनफीये युणुचा सुपोम॑पा, इति । 

[3 व विनाथरानवाीतमोपस मागर हे युन अद्ित्यतनये हे सरस्व- 
तनि नरीस्पेण वियमनि ब्रघमपलिि ३ दुय दे आाजींफीय एतनरात् 

संगि े  प्रथ एतन्मते युतं मे व्ययेन मेषं मनसः काचा पठ्यमानं 
स्तोषं पतिस्ममन्रषुाय शृणुहि व्पत्ययेन अृषुन । धत्वा च युप्मयुप्मतयनिम्य 
आस्यते | उपवयववानं सदय च चन्द्रम् 1 आगच्छत | मां पावथितू 
यथात्र दुं = मक्ततनानस्यानगठमःयमामं गरतीति शेषः । निषदनं न । 

> अति निषदं चतन देष इत्यादिपायो युः । 



` [ अतु°१] सभाष्यो द्शपपपाठकः | ८०९ 

कामिः सह् । परप्णी नाम नदी त्या परुष्णिया 1 अघषिकनी नाम नदी तयाऽसि- 
निया । उमयन् तृतीवायाम्विकतेपर्छन्दक्तः । पितस्त्वा(ता) नाम॒ नदी 
तेया बिदस्तया प्रह । प्रुपोगा नाम नदी त्या सुपोपया सह् । प्ा्यितुरवमा- 
शायः--यद्प्यहमेननपननोक्तानामनुक्तानां च महानदीनां रोधांि मत्वा बिर्क 
सथित्वा स्नात्वा पीत्वा च दिवप्नानपनेतुमक्षम्तथाऽप्यहं यन्न कुनचिद्धदङपादुदेन 

स्नानं कुर्वाण एतेन मचरेण गद्धाया नदीर्पति्ठ उषल्यिताश्वाऽऽगदय संनिदपतां संनि 

धाय च मदीयानां गदतामप्येनक्तां विनाशं विदधतां विपाय चैवं मागमिदेषतां 
पूतोऽपति शाद्धोऽति भन भौमान्मोगानसकुट््रः सपरिवारः पता्निततर्मश्च भुक्ता 

चान्ते यभेच्छं पुण्यकृतां रोकानप्तुरीति । 
जके निभस्नस्य प्राणायामार्यमनमर्पणक्तमाह-- 

श्रत चं सलं चाभीद्धा्पसोऽध्य॑नायत । 
ततो राधिंर्नायत ततः सुरो अणवः ( १२३ )1 
सपद्रादर्णवादधिं संवत्सरो अनायत । 
अदोरात्राणिं कमिद्धद्िश्वस्य मिपतो वशी 1 

सूर्याचददुमतौ धाता यं॑यापूवमरकरपयत् । 
दिव च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो सुव॑ः; इति । 

तिदणाूचाेकरैव पदुयोजना। अभिन इद्धोऽभीद्धः । भिइन्धी दीक । प्रतो देदी. 
पमानः परमातमा । तत्पाद भीद्धापस्मात्मनः सकाशाद यावञ्तानोदयस्तावत्त्यं 
एथिग्यादिमूपञ्चकमजायतोत्न्नम् । किंच स्यं यावज्ततानोदयसतवत्तथ्यं भुवनचतु- 

ईैशकमनायतोपनन् । प्रथभूतानां चतुर्दशभुवनानां च सलयस्वस्य ज्ञानोदयावधित्वात् । 
ज्ञानोचरकाछं पिथ्यात्वादरकारात् । चकारद्वयै तदन्तपतिपाणिष सम्वनेति । ननु 
भूतपञ्चकं भुवननतुरशकं न कादा प्मुत्पन्नमिति चेच्छृणु 1 तपसोऽपि परयोलोचनेदू- 
ध्यम् ! हे ब्रहमाण्डमेवमेवुस्पदयामीत्यमित्यं नोवयापरोतिपरयोटोचनानन्तए्मनाय- 
तेद्ैः। तथाच श्ुतिः--“प्ोऽकःमयत बहु स्वां यदिदं किंच; इति। तप परमोरोचन 
इति धातुपाठद् तपःाव्देन प्यालोननमुच्यते । लोकानुमगेऽपर कुटो घरमुत्या- 
द्याषीतासेच्य घटमुत्पादयति [शरावमुतादयामो]त्याटोच्य शारावुत्यादयतीत्याचः ( 

सतो रूत्ुवनोत्य्यनन्तरं रामरिखियामाऽजायत । ओषक््येन[ह]रप्य जायतेति 
मन्तञ्यम् 1 ततोऽ उत्पत्तिमनु समुद्रः सप्तधा भिः पारावारोऽनायत । अणा 

क पिदयदिद्वपि वः असिद्धो वेदिकेगु 

द्. (नार्य य" 



८१० परितिषएटववेन संग्दीतः-- [अतु १1 

ममातति वियमेऽसिनिदरणये वापीदतयकादिप्नायत । समुदरादणवादपि पुव्ा- 
कवनन्मनः पथात्सवरवर एकादधामास्यत्मको दाद्शमापातयकखयोदगगाप्रातक्ा- 
यद ! पवतर क्ममूनः) अद्येरात्रागि जौपटसष्येन घटिकाः पदूर्तभदरावि (की) जायत् ! पवर कषमूनः ) अष्ात्राश जपट्क्नण्यन टूतमहरादि(द) 

बिदषदधिदपानः दु्ण दूति यावत् 1 पुनः केमूतः } बुध स्वाधोगवनो । कस्य, 

पिष्स्य जगतः 1 कर्भूस्य, मिपो निमेपे कुतः 1 उपरक्षणमेतदनिमिपत इत्य- 
प्राव) । स्पायारं सुवनोऽदुलश्रावरत्मवस्येति मावः । संवरतरातमा काठः प्रमा 

समनः पकादादुत्पक्ः प्स्व जगदधशो करोतीयपिप्रायः 1 नन्वाधारापेयभावेन विच 
पारनं सर प्रघाण्डं परमाल्मोत्पादयाप्रमित्यु्ते त्त्कापमाकारपृत्पादपामपितयत्राऽऽह् । 

धाता पेशः पर्यायन्धमपी पुष्यन्ती पथिदीमन्तरिसं दिवं सुषलेरम- 
त्थं भोध्यमलम् । अथो भष दृत्पेवरिमप्रपे ओदन्नमम्पयम् । अपादानं 
४ रि क 4 
टोकप्पामति यथापू्ूवरमयस्तेषु यथा पथाऽकरपपदमनपत्तपा तेपेदानीतेने 
एषनोऽप्यगपदिदगेः । चद्ाराषुरमतुं पपुथिन्यति । ेवितु मनै यपारममापणं 
पतये पपाथ पवृ्नमिति स्याथ । तेवां स्यारयनि भूतपुनेपतरयनन्तरमित्या।१. 
धावयन् । सम्या भूनानि मुरनाति च॒ नोतन्नानि नेत्ुनः प्राणिनः हरुतो षां 
गाच्नमादिन्यापरः कषं दा प्रुद्राएूततिः, मग्मदृक्ः वा श्रद्धेयम् । 

भमणे एताण्व उतमधयानपी कम दर्वपनि-- 

पाष्पिप्पार ररः तमान्दपि करिगेदूसी 1 

पपारस्यदापो र॑र्लः पुनात्वैपपृणः 1 

पुमन्यु यदः पुनातु दरेणः पुनारिपपर्पगः। 

पर मूकम्यं पध्ये भुवनस्य गोषा ॥ 
९१ म्पद्ा लोरनिष पूरत्योपप्मप् । 
पागोत्पिस्दोष्यपर मरधितिर पुवः ( १२ ३। 

मनः पुरः मर्विनापि, एति 

8 क) गनः व्व परं यदि । जनि म. 
धते रिभ पव्येदनषममि {यथ मुन्योः दषरुकन्मा्द- 

ध देन पम सकाम) सिवत. सवदे षू गय 

न्यम धन्दारन्नि दसद ददे गददृष्यृनिपारम्पाश कस्म 
भ्नानु दषपनु ॥ पं चिन ददन्मवगेत् | ककय 1 भुयो ज 
सएव न्दु । स्य सरथम (नदथ, ध ^ भपय । ष् यमद; पृनन्य | 



[ भतु° {] समाप्य दश्रपनपादकः । ८११ 

मरणः पुनातु] अवमर्मणनाममिः पुनातु । तादर पएप वरूणो भृतस्यातीतप्य भुब- 
नस्य भागिजातवस्व गोका रक्षित । तथा भूत्य म्यस्य भविप्यतोऽपि(१) नयतो 
गोप्ता । ए१९व वरुणः पुण्यशतां ज्योति्ेमदिकारिणं टोकन्परयच्छतीति शनेपः। एष् 
यरुणो मूलो सवैप्राणिमास्कस्य संनन्धिनं दिरण्प्य ठोकविशेषं प्रागि(पापिभनां प्रय- 
च्छतीति पोषः । यज्ञ दिरणयं बद्यण्डर्सं सुवः ख(म]शन्दामिषें ्ावापृूथि- 
व्योरयृरोकभूवयेकयोः संधित वकते, हे वरुण स॒ सं नोऽस्मान्मति सुवल्ताद्शं खर्ग- 
लोकं संरिशापि स्म्यगनुगृहाण 1 

स्नातवतः पुरुपस्याऽऽपमनमत्रानाह-- 
आर जरति च्योतिरदमंस्ि । ज्योतिर्ज्वलति 

चघयाद॑सि । येऽदम॑स्मिव्रहमादप॑सिम। अदम॑स्मि 
बर्मादम॑समि। अदमेवादं मा इंदोमि स्रा) इति। 

यदेतदृदकरूपमादर तेतत्साविष्ठानतैतम्येन उवखाति प्रकाशते 1 तचापिषठानतेत- 
न्यस्पपं [ऽपोतरिरदमस्मि]] तदेवोपपायते । पञ्ञयो तिर्यखतील्युक्तं तरन्पोति्सैषातो 
उयोतिरहमस्मीति वाक्येन बह्मादमस्मीत्ुक्तं मवति, नतु पूर्तबज्वीवश्िवात्मनः स्वस्सं 
विनाकष्य स्पान्तरस्य व्रषमसव]वक्षणस्य प्रतिभवति । किं तहि योऽहं पुरा नीनोऽस्ि 
स ण्वेदानैपरहं बरह्मास्ि 1 व्तुतो नदण्येव मवि पूर्वम्तानाज्ीवत्वमारेषितमातत्त- 
पमिनरानि विवकेन।पनीते सति वस्तुतः पतिदेव व्रसरूपतवमिदानीपरतुमकतो न तु 

नूतनं र्विचिद्भ्त्वमागतम् ! अहमहेवाहेकारसाकष्ेव(वा)[स्मि] न सरहंकारस्वरूपः, 
अर ब्रह्मासि, तस्माद्रहमेव, अहं त्रसतत््वातुमववेायामपि पूर्तिद्धोऽहेव | नतु 

योपिलस्निध्यानयडुपनपितें चक्ष्व 1 तादसोऽदं नटस्पं मां जुदोमि । आषा(उद)- 
रानी प्रषिपामि । इचप्यदानवानी खादाश्व्दः । मदेहवतिम्यः प्राणायमिमानिम्पो 

देवेभ्यो नरुल्यं हविरई्तमिर्ः । 
आचमनादरध्वं पुनरपि स्ननि मरन्ममाह-- 

अकायंकावकीणीं सेनो भ्रंणदा शुरुतरपगः 1 
यरणोऽपाषमर्पणस्वस्पास्पापारमपुर्यते, इति ॥ 

अकार्य प्ाखपरतिपिद्ं कश्जमषणादिके तत्कर्तुं सरं यस्वाप्नावकार्यकारी } 
शतिपिद्धसीममनवानवदी्मौ । वामणपु्णहती स्तेनः । वेदयेदाद्रविद्र्षणो गर्भौ 
चा [कणप दन्तीति शूणदा । गुर्दारणाणी तु गुरुतर्पगः ॥ , एतादशपाप्रका- 

रिणमपि ममदमर्पणः पप्षिनासकोऽषां स्वयो वरणस्तस्मारपरवसतपापासपु- 

च्यते ग्रोचयतु | 



८१२ परितिष्टलैन संगदीदः-- [अनु° १1 

रहस्यपयक्षयाभ स्नानमन्यमाह-- च 
रमोभूिस्र मा रोदयस्व मवंदन्ति धीरा) इति 1 

यन्नः । हे परामनरहं यपि रजोषमिः पापस्य तथाऽगि तुल्व) । अनुचर् = ० ५ ५ 
टोषदछान्दतः । तै मां न सेदयस्व † नकारोऽध्याहतव्यः 1 मदौयपापफर म्। 
मोनयितुं न गरदय किंतु पापं किनाश्यट्गृहणेति धीरा धमन्तः शाघपारं पताः 

भवदन्ति 1 य(कोतोऽदहशपि प्रवदानीत्य्ैः ॥ 

स्वानादृ्तं जप्य) मन्नमाह-- 
आ्रानतपदरः परथमे विधमैज्न- 
नयना युवैनस्प रानां । 
पां पृथतरे प्रि सानो अन्यं बृहद 

सोमं वाये सुवान इन्दुः ( १५) इति । 
परस्तायश्ो रुह पम चप्लुण्डायं धीमहि ीक्णदष्छायं पीप 

पर पविषतदेषुरवचयतु दथातनादवोऽर्भवः सुतो राजक च ॥ १ ॥ 
` सदौ शधं दन्तिय नन्दिः पष्प एवं च । गरड बं विष्णु नार्- 
सिष्य च । आदिलोऽग्रियं दुर्गि कतेण दवाद्शाम्मसति । भप 

मृयनुमरुवेनाय् धा इं काल्यएनापं ॥ 

षति दष्णयनुरदी पत्चिपीपारण्यके दरागथपाटके नारायणोपनिषदि 
मधपरोऽदुवाकः ॥ ॥ 

पमुद्रव्रीदत्यदप्नारमनः परमामन्दस्वपावरताद्ा सुटः पमातला। पत चक्ष 

जगदा [ना] ्नयान््यकतवान् 1 कं कन् । भ्रयमे खटरादिकादे रजा जनयन् । 
स प्रय कद, विधरमनवयमेनि । प्राणिभिः पुवक्सेऽनु्िा विविया चरम 
यसव फट रानाभशृदोष्यने परोऽथ रिवम तसन् । प च परमातमा भुदनस्य 
पाठकताष्राना । ष्वमसानां दामान गणेतु । दृ्रः(दयाः) सक्र ध्यान 
यानू्। शानो पानौ पदनपा्मो । श्यन्ते शवं चदगिसिर्यानक्षो, नि श्रषणा- 
द्रसायरोषपोष्ेऽये देसे गिरि्वदवयवः प्ानटदियपृण्यफम् 1 तरच एविप बधे 
रवपरदृदियपयपदिदोपान प्रचट 1 यमि रृरगप्लुप्ल(ध्यानरखानलागिन- 
1 1 खत एव प्याकृगामवम्य पाटन देतृवषद्रय्यमू। दिम 

सुत्या गौयौ ब्रसविदामिमनिचद्धरोवाचक उयाधव्दो सतवियामुपरत्तयनि 1 अन 

* प्यतरभूविदानरनेन्यं ज. एन्य त्त ॥ 



{अनु २} सभाप्यो दशपभरपारकः | ष 

एव तल्वकारोपनिपदि वहावियामूतिपरलवि नसनि्ासूष्षः पठ्यते-'वहुश्चोममानाषुमां 
हैमवतीं तां होवाच इति । तद्धिपयः परमात्मा तयोमया पह विद्यमानचात्सोपः, प 
च पान हदयपुण्डरेके बृहद्र यथा मवति तथा वाये वृद्धि प्रातः । पूर्वमविचा- 

वृतत्वेन सदचितो जीवो मृत्वा तस्वामविद्यायां विधयाऽपनीतायां प्रहसित 

वृद्ध इूयवपतव इत्यः । स च सतोमः सुयानो जनानां धमपर्योः मेरकः । इन्दुः 
प्रदानेन चाऽऽदसद्हेतुः ॥ ५ 

इति ष्णयवदीयौततिरीयारण्यकदशमप्रपाउके नारायणोषनि- 
पदि प्ये अथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥ 

अव द्वितीयोऽनुगाकः । 

तच्रा(अया)निष्टपरिहारा्त्वेन जप्या मन्रा्वर प्रथमाशवपाह-- 

जातवदस सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेद॑; । 
स नेः परपदतिं दुर्गाणि विश्वं नविब सिनध इुरिताऽलयभिः) इति । 

वेदति वेदनानि ज्ञानानि तानि जातान्युत्पच्ानि यत्पाद सोऽयं नातवेदाः ॥ 
भाधनिन सं्कृतेऽसनौ पश्चातरतव्यविपयाणि ्तानान्युत्पयन्ते तस्मै जवेदसे याग 
कारे तात्र सोम सुनवापाभिपुते करवाम । खयं सर्वे वेत्तीति वेदोऽभिः, घ्र 
चारातीयतोऽस्मा्वरातिं कर्वुमिच्छतः पुरपाननिददयाति नितरां मसी करोति । 
फिच सोऽभिनोऽस्माकं विषा दुर्गाणि सवी जप्दरोऽचिपवैत्, अतिशयेन नाति- 
तवानिचर्थः ! किच यथा लेके नावा सिन्य समुरं नाविकस्तारयति तयाऽसिरदिता 
दुपितानि पापान्यतिशयेन] तारयपति देषः 1 

द्वितीयाम् वमाह-- 

येषं वन(रोदुगोकल्पदिषु वन(रशालेष असिद्ध तां दुर्गा देवां शरणं मपये । 
पौटसीम् । [अग्िर्णाम् ,] अभिप्तमानतणीम् ! तपसा स्वकेन प्रतापेन उवर- 

न्तीमप्मच्छद्न्दहन्तीम् 1 पिरेण रोचते स्वयमेव प्रकाशत इति विरोचनः परमात्मा 

तेन दध्वद्सेवनम् । फे सरटपवादिपु निमिचकषु उणाुपाकैः 
पेषिताम् 1 हे सुतरसि सृष्ट पप्ारतरणदेते देवि तस्ते तामिन्ये व्यं नपोऽतु १ 



८१५ परिविषएतैन संगृदीतः-- [ सतु० २९] 

वृतीधामाद-- ४ = ॥ | 

जश्न सव पारया न्यो असान्तछस्तिभिरति दुर्गाणि भिना । 

षं पृथ्वी बहुका न उवी भदा तोकाय तनयाय 
शंयोः) इति । ¬ 

हेमे नम्य स्तोतच्यस्वपरमान्छस्तिमिः हेमकारिमिरपयैषिपा इगाण्यति 

सये जा्दोऽतिशयेन जद्छधित्वा पारय पपरारारे(रतीरं नय । नोऽत्र 

सतप्प्ादासूष निवा्तयोग्य पुरी पृथ्यीप्ता विसतीणी मवतु । उर्वी प्यनिष्ादन" 

योग्या मूम्ररपि वहुखा वतु । त्वच तोकाय तनयायास्मदपल्ाय तदौयपुत्रायं 

च होपोमैय एषस्य मिध्रयिता मव् } 

चतुीमह-- ५ 

विष्वौनि नो दुमहं जातवेदः सिन्धुं न नावा इुरिवाऽरतिपपि 1 

सध अन्रियन्मन॑सा खणानेऽस्मादं बोध्यविता तनूनाम् इति \ 

हे णादो दुहा सवी्तमपदामपरन्तः दिश्ानि चं दुरिता सर्ीणि पापानि 

नावा घिनपं न सुद्रभिव नोऽस्मानतिपपि अतिशयेन तारत्ति । हेऽमेऽग्रिवदा- 

ध्यात्मिकादितापतरयरहिवसेनानरि्दवाच्यो नीवन्ुो महपिः “आत्मिपृम्येन भूतानां 

द्यां दुत मानवः दलेतच्छात्रणदुघय “ष च पुलिन सनतु पै सन्तु निरामयाः! 

इषे मनत यथा स्तदा मवति { मापयति > त्था त्वपि पनसा परमान उष्मः 

र्यन्मावयलस्पादे तसूनासदिदा रसिता मूत्वा बोधि युध्यत स्तागधानो भेलः । 

पमीमाह-- , 

पृतनानित्५ राद॑मानषुग्रमपनि< हुवेम पएमात्स॒धस्यात् ॥ 

स नैः पदति दुगौणि विषया प्ामहेवो यतिदुरिताऽ्लमिः, (* १) । 

एतना प्रकीयतरना तां जयतीति पृतनाजित्तम् | अत एव सहपान शतरनभिमव- 

न्तु भोतिरेहुमप्रं परमादुत्कएात्सधस्यात्सरकयिगृयः सदाक्यानदेपाचुबेपाऽऽ- 
ह्यामः । स न इत्याद पूर्वत् 1 ितिदैवः प्षापदस्मानयरयिनः क्षममणोऽतति- 

टुरिताऽतिशचयितानि पातकानि बह्लह््यादरौन्यति वड्ययतीति शेषः ॥ 

पष्टोप्रनमाह-- 

भ्नोषिं कमी्यां अध्वरं सना दोता नन्यंश् सत्ति 1 
स्वां चापर तद्भे पिमय॑सतास्मम्यं च सौमेगुमापंनख्व, दति ॥ 

% घ पुस्नञ्कप्यगङे नास्ति । 

५४. च 



[ भहु ३] सभाष्यो दशममपाञ्कः। ` ८१५ 
देशे लमध्वरेषु यगेप्वीड्यः सतुयः सनकं सुप परस्ोपि प्रतनोति त्लिर- 

यति ! सनाच कर्मरुरस्व दाताऽपि सन्हो[ता हो]पनिष्पवेको नस्पः सुयोऽपि 
मूता पत्सि पदति यागदेशे तिषठ ! भतो देर सां च स्वकीयाम्पि कुं 
पिरसस्त् सखकौयहनिषा भीणय 1 ततोऽस्पभ्यं च सौमं शोमनमागपोपनीतत्ा- 
यज्व प्तो ददि 1 

हमीपृचमाह-- 

गोिद्मुनो निगितं तवेद विष्णोरनुसंचरेम । 
नाकस्य पषममि संवसानो वैप्णेवीं लोक इद माद्यन्ताम् ४) ति। 

इति कृष्णयञुर्बदीयतैन्निरीयारण्यके दशषममृषाम्के नारापणोप्निपदि 
द्वितीयोऽदुबाकः ॥ २ ॥ 

हे इन्द्र वयं तमं व्यत्ययेन त्वामनु चरेम । भृत्या स्व त्वसतेषका भेलः 1 
त्व कयूतस्य । न युग्यो दिःतभेत्युकप्पायुजः । तथा दिण्णो; या 
भ न्यापकधोरप्य । समुद्य, गोभिर्न निपेविपृतपारामिरमिपिकतं पहा- 
मापपृदिवयेति परः किच ए देवा गो भाद्पन्तां बश्छिकादिपतु } कुच 1 
इद् सोके भूमौ \ स्ये देवः कपवियाः, नाकस्य पृषमपरिमणममि स्वतः सव. 
सानो स्यचयेन तवत्त भाधिल विदयमानाः । मौ कर्भूतम्, वष्र विषय. 
सनन्ि्ी मक्त कर्वाणमिति शेषः ॥ 

छृष्णयनुदैदीयौत्तिरीयारण्यकदशमपरपाठके नारायणीयापरनामपेयगुक्तायां 
यक्तििपामुणिपदि भाव्ये द्वितीयोऽनुवाकः ॥ ९ ॥ 

अय तृतीवोऽनुकाकः ! 

इकः परं पषयाद्राराऽतकामत्य होममन्रानाहे } भूर्कारावान्यकारानं 
खगो क्तविधया करम एलैतैमनमरागयं मच्रलिद्नादनं वा दोत्रन्यम् । अयं प्रधानया; 
छिषटजदादि च पुनर्गते विधिना करैच्यम्-- 

भूर्म एथिन्यै स्वाहा भवोऽननै वायवेऽन्व्िय 

स्वाह! सुवरशदित्यावं दिरे स्वाद भूः सुरण 

# एतद्रे ^ अग्निश्वलाि च " इति परिगणने कञियतिदधम् । 

१. ॥१६॥ 



९१६ परिविषएयेन संग्दीतः-- [ जतु० ४1 

चदि दिरम्यः सवाह्म ने देवेप्पैः स्वधा 

दम्यो भूषैवः सुवरन्नमोम् (३) › रेति 1 

ति कृष्णपुर पतैत्तिरीयारण्ये दश्षमपूरके नारयणोप- 

निषदि ररीयोञ्टुवाकः 1 २॥ 

भूधूयः सुरिति भोमि पदान्यव्ययानि चैखोद्यायिष्ठानदिषतावाचकानि च । 

परथिग्यविष्ठनदेवत मह्यम दयादिति शेपः } तदय च चहल्पमन्न मफाञसि- 

न्सौ स्वादय हतमसतु । करै । यद्ये शथिन्यधिष्िताये पृथिष्या जन्य 
पिठत च ! पयायद्वयऽपीत्येव न्यास्यन्रकारः। नतर्पयय तु भूः) भदः 
एताक्षिसोऽपिष्टतयेः मखमक्े ददुधिति शेपः । समानमन्यत् } एवे अपानपाव(म) 

सिषक्त एत्वाऽने प्रादतरीभूय नो देवेभ्य इति मननेण देबा्दसिणाषुलः स्वधा 
पिद्म्य इति मन्नेण पितृ्ोपतिषठे \ स्वध{श्दः पितृपियं नमस्कारादपचार 
ते । दैमयत्वाद्धमप्य १८) । पिण्डदानादिपतृकमकरणे पठिगोऽयभेव स्वथाश 
वितृदिरयेद क्यं थासु निहितमसिवि्यमुमये घते । ओकिऽम्ुत्तां कषयति 1 

मप्माधितमने दाह भूवः सुबलितो देवता ओम , दथमिसङ्गी रन्तिः ॥ 

इति इष्णयनुरदौयौक्तरीयारणयङदधामप्रठके नारायणो याप्रनामे 
युक्तायां या्निकयामुपनिपदि मप्ये तृतीयोऽनुवाकः ॥ ६ ॥ 

1-=। 4 

अध चसुर्वोऽनुयाक । 

----- 

इतः पर पेवटपपन्षयाय मचा उच्यन्ते । आज्यमेवान होत्तयं नान्यन्मध्रि- 
सामा्रात् । ज(गयघय सर्वहोमघ्ाएणतवात् । पन्वराुक्तः पाप्य एत फम् | 

भूं पृषिभ्े शताद् युतो वापेऽनतरिसाय् साहा पुव 
दिव्यं दि खाद भृः सुवेधन्द्रमसे दिग्भ्यः खहा प्र 
देषेम्यः स्वपा पिठिभ्यो भूवः सद्र ओम् (४१, इति ॥ 

इति दप्मवजुयदीयतपिरीयार्यक्े द्यामपारदने मारायणोप- 
निषदि चुरपोऽनुवाकः ।} ४ ॥ 

* अदे तुदन्दोऽयिर दव ओति । 

१५.) १३॥ दप. १८६ 



{ अवु° ५६ ] सभाप्यो द्दामपपाटकरः। ८१७ 

भूरादि टके प्रधिद्धा इदमाहुतिद्रन्यं खीङृल्ास्मत्पापे निवार्यनिवपि 
शेषः । हेऽपे त्वमपि मत्प्ायित्तमोम्, कर्तुमद्ी ह ॥ 

इति ह्र्णयसुरदरोयौसिरोयारण्यकदशमपरपारङ नारायणोयापरनामयेवधुक्ताया 
यारिकयामुपनिपदि माप्ये चतुर्पोऽनुवाकः ॥ ४ ॥ 

अय पमोऽनुवाकः ॥ 

हत्वफाम्य तत्फलका होममन्रा उच्यन्ते-- 

भूरयः च पृथिव्ये च॑ महते च स्वाहा भुवं वाय चान्तरि- 
पनाय च महते च सादा सु्वरादिलापं च दिवि च महते च 

सराहा भूर्ुवः सवनद्म॑से च न्षत्भ्यश्च दिग्भ्य महते च 

स्वाहा नमोंदेेभ्ैः स्वधा पितृभ्यो भूर्भुवः इवीदयोपू, इति ॥ 
इति कृष्णयसरदीयतैविरीपारण्यकदमगुपाग्के नारायणोपनिपदि 

पश्चमोऽलुबाकः ॥ ५ ॥ 
ति देवता मदुमहसं स्पूज्यत् दयुरिति शेषः ! महत इत्यग््ादीनां विशेषणं 

वचनछिटविपरिणमिना[न्य्राप्य]न्वेतम्यप् 1 एतत्तव माघिक्यो देवता आओमह्नी 
कुबन्तु । सगानगन्यत् ॥ 

इति ष्णयनुदयौतिरीयारण्यकदशमपरपाठे नारायणीयाप्रनामपेययुक्तायां 
याज्ञिक्यापुपनिपदि माप्ये पञ्चमोऽनुवाकः ॥ «4 ॥ 

अथ॒ पष्ठोऽगुवाकः । 

पूर्त भूर्य इत्यनुवाके सै्ापारणाः पपत्तवाधो होममच्रा उक्ताः । भध 
प्रतिबन्निवारणेन पमुक्ोज्ञानप्राप्यर्थ होममच्रा उच्यन्त 

पादिनो अग्न एन॑से स्वाहा ) पादि नो विभ्ववेदंसे स्वाह्म। 

यतं पादि चिभावंसो स्वाहा । सर्वं पाहि दतकरतो स्वाहा, इ ॥ 

शति एष्णयलदीयतैषिरीयारण्यकदशमम्पाठके नारापणोपनिषदि 
पर्ठोऽनुचाकः ॥ ६ ॥ 

१. ५९२. २०॥ 

५० 



८१८ प्िग्वेन संीतः- = [ जह्° ७-८ 1 

हेऽ नोऽप्मानेनपो ञानप्तिबन्यकातपापातपादि रह } तुम्पमिदं स्वाद दुह 

तमस्तु । नोऽसमाके विश्ववेदसे इत्छत्चतानतिव्यथं पाहि तस्ताथनपत॑पाडनिन 

पच्य । तद ुम्यमिदरं साद्रा सुहतमलतु 1 पिदोभेण मानं दीतिर्धिमा सैव वषु धने 

पत्म, सोऽ विणायदुः \ दे विग्य यदं विविदिपदितुत्नास्भिःुष्ीय. 

मानं पाहि, निवि्ेन साति गीत्वा पारय । शतप्ए्याः करतो येनासिना निप्मायनते 

सोऽय रातक्रवुः ! हे शतक्रतो सरव ज्ञानप्तापनं गुरुशास्िके पाहि ॥ 

इति कृष्णवुदीयौचिशेयारण्यकदशमपरपाठके नारायोयापरनामेषमुकतायां, 
यारिक्यापुपनिषदि मघ्ये षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥ 

भय समोभ्युवाकः । 

पुनरपि पूषोक्तभयोजनकाहुतिचतुएयमन्ना उच्यन्त- 

पादि नें अग्र एकया । पृष्ठत दितीयंया । पादू तृती 
य॑या पादि गीधितषमिंधसो स्वाह , इति ॥ 

इति म्यी यतैसिरीयारण्यके दश्रमभृपाठके नारायणोप्निपदि 
सप्तमोऽनुवाकः ७ ॥ 

देऽ दे दो नगनिवासदेतो त्वपेकयर्मेदटस्षणया गिराऽपिषतः पन्नोऽला- 
न्पाहि । तदर्थमिद्गायं तुम्ध खादय पुतमस्तु } स्वादाशब्दः प्रानुपज्यते । 
एवापि ष द्ितीपया यजु्दरूपया गिराऽमिषटतः प्व्ोऽस्मन्पाषटि सा । किंच 
देतीयया सामेदात्मर्या निरामिषः सनः संवनधदूर्जमत्तमन्रपं न पाटि स्वादय । 
अषि चर्ुमामदेगरूपभियवरृमिर्ग एम) : प्र्ः पादि स््राह्य ॥ 

इति कष्णवलुरदोयतेतिरीयारण्यकदशमपरपाठके नारायणीयापर्नाममेययक्ताया 
यातिकयाुपनिषदि माप्य प्रपमोऽतुवाकः ॥७॥ ` 

अयाएमोऽदुवाः 1 

भग(प) ज्ानपरतिपारक्क्स्वेदान्तपराततिरमिन न्यं मतरमाट्-- 
यन्डन्दसादूपमो विषव्सपडन्दोम्यदन्दाप्स्यादिपं | 
सया दपः पुरोचायेोपनिषदिन्दौ य्य इ्टरियाय उद इद्ुपाप 

५ प. ५११ 



[अु° ९} समाप्यो दश्षममपाठक्ः । ८१९ 

ऋषिभ्यो नमो देवेभ्यः स्था पितृभ्यो भुपुवः सुदकनद् भोम, इति॥ 
हृति छष्णजदीपतैततिरीयारण्यकद कममृपाये नारायणोपरनिष- 

दष्टमोऽपुनाकः ॥ ८ 1 

यः प्रणवदछन्दसां वेदानां मध्य अुपभ(भो) उयेष्टो व्िष्वसूपः प््नगदा- 
समकः 1 एतदेवरषभतवे िशरूपत्वे च सांदिदयाएुपनिपदि प्रपशचितम् । तदशषः 
प्रणवढन्दोभ्यो येदेभ्यः प्रटुभरूत इति शेषः ! वेदसतारत्वेन प्रनापतेः भ्रत्यमादि- 
सर्भः। स्र पुनदछन्दांसि गायन्यादीन्पाविषेश्च । छन्दोभिरमलक्षिेषु मननषु भ्रयो- 
क्तव्यः । तथा च भपञन्तारेऽमिहितम्--“जस्य [तु) वेदादिलात्पवैमानुरा) प्रयु- 
उयते द्वाद 2 इति ! तेन श्रणदेन प्रतिपच इन्द्रः परेशर्थगुक्तः परमासेपनिष- 
पुरोवाच । उपनिपद्र(पदं )घ्च[पियां] बेदानापतिद्धानतमुकतयान् । कीदस इन्द्रः । 
सचां सरतां शिक्यः सद्धिः कमीनु्ायिभिव्पाफतर्तनिमिव प्रष्ठ शकयः । ज्येष्ठः 
फारणलेन सस्मासयमः | कि१ विद्यामुक्तवान् , तदुच्यते । ऋषिभ्य ऋषीणा 
मनतरताना(गा) निज्ापूनाभिद्धिषाय ज्ञानसामय्भीय । अतोऽ तत्मपिमन्धनिव।- 
रणाथ देवेभ्यश्च पिदभ्यश्च नमक्करोमि । भू्भुवःसवर्लीकत्रयावत्ितै छन्दो 
मश्रनाष्षणातमकरं वेदम प्रपति(मि) ॥ 

इति छष्णयङुरदरीयतत्तियोारण्यकदशमपरपाठके नारासणोयाप्रनामेयगुायां 
यात्तिकयामुपनिपदि भप्यिऽमेाऽनुवाक्तः ॥ ८ ॥ 

अध नवप्रेऽनुगकः । 

अधं टज्वानां वेदानामग्रस्मरणाय जप्यं मन्रमाह-- 

नमां र्णे धारणं मे अस्त्वनिराकरणं धारविता भूयासं 

करयोः श्तं मा व्यो ममाप्य ओम् + इति ॥ 

ति कृप्णदैदीयतेततिदयारण्यदशममपाठे नारायणोपनिपदि 

नवमोऽनुवाङ्ः 1 ९ ॥ 
बरह्मणे जगत्कारणाय नप्रोऽक्तु । तत्मपादान्मदरीये चित्ते अन्यतद्वोर्थारग- 

मस्तु । अनिरारणं निराकरणं विहरणे यया न सतति तथा धारयिता भया 
समू । अयुप्यसय पराययगरानस्य मप कर्णपोयैरकिदेदशासगरिकं सदा काति 

१घ.२२१२छ. '्या्याय ।अ।३ष्. २३४ 



० परिविषएटतवेन संगृदीत- [ अतु° १०-११ ] 

दपि शुदा (द] देइ मा च्योदछं मा विनाशय । ततोऽ भाया छ्िरं 

पारणमिति देषः ॥ 
इति इष्णयलुदोौततियारणयकदशमपरपाठे नारायणो यापरनामषेयुक्तायां 

या्तिकयामुपनिपदि माप्ये नवरोऽनुवाकः ॥ ९ ॥ 

अथ द्रमोऽगुवाङः । 

भ् ज्ञातप्ताथमे विततेकाप्यस्प तपोऽक्ति, भमनसमरेन्दियाणां च क्िकाम्यं 
परमं तमः इति तेः । वपः शरीतसमा्तवैकमैसरूपतया प्रशे्ति । यद तपा- 
विषपश्निदधयर्षं जप्ये मन्रमाह्-- 

रत तर्षः सत्ये तपैः दुतं सप; शान्तं तपो 

दमस्तपः शपस्तपो दानं चपो य्त् तपो 
भूवः सवत्रद्रेतुरस्यैतचपः › एति ॥ 

इति दृम्णयदीयतेततिरी पारण्पकद् वामगा नारायणोपनिपदि 
द्व्रामोऽनुबाकः ॥ १० ॥ 

तं मना यथा्तुनिन्तनम् । सस्यं वाचा यथाप मापणम् 1 शुत वेदस्य 
पूमेततरमागारयाकनोधायेमयोयमायोः श्रवणम् । श्रान्तं शानिबी[घिन्धियाम्यन्तरे. 
द्धिवोपरतिः] 1 दमो दमनं यमोक्तोपवापारिभिः इरीस्रपेणम् । श्प श्ुप्वपि 
भरोपरारित्यम् 1 दानं धपु खत्वनिद्रपतिः परस्वत्वापादनपर्यनम् । यज्ञोऽधिरोवा- 

दीनि [कर्माणि] । तदेतस्सवर्ानीनं तपः । रएदिटोकवयात्मकािगद्दैव(र)रूपं 
यद्रा दे पुृशेतद्रह्योपास्य विनतीयप्र्ययर ते सनातीयप्रत्ययप्रवारं कुर ॥ 
एतदुमापतनं हपः ॥ 

ति कप्णयजहयौपिरीयारण्यकदरामप्पाठङके नारायणोपिषदि माप्य 
ददामोऽनुवाकः ॥ १० | 

अर्थकाद्सोऽनुवाक्षः । 

अप विहितादर्ठानस्ं प्य ज्ानपतायनतया प्रश्तति ॥ 
भक्तिन्धकतया निनदति-- 

यां र्यं सुपुष्वतस्य दूरहन्धो वांखेवं पुष्यस्य 

चिपिद्धाचरणस्षं ठु ज्ञान. 

* अरप पृत्तमे(र५) दधो देते 1 



{अतु १२] समाप्यो द॑शरममपाठकः 1 ८२१ 

कर्मणोः दरराहन्यो बति य्थाऽसिधारां केऽवहि- 
तामतक्रामे यड युवे इवं दिषविंप्यामि कर्म पति- 
प्यामीत्येवमषतांद्ात्मान चगुप्सत्र , इति ॥ 

इति कृप्णयङदीयतैत्िरीयारण्यकदशरगभृपाटके मारायणोषनिपये- 
फाददोऽदुवाकः ॥ २१ ॥ 

यथा एृक्नस्पोयानादौ स्थितस्य चम्पकादिटक्षणप्य संपुष्पितस्य सम्धमिकाति- 

सपृप्योेतस्य यो मन्या [घरभिरकल्ि सोऽ] दूराद्रसेशद्ाति वामुना सहे।ऽऽग~ 
च्छति, एवं पुण्यस्य कर्मणो ष्योति्ोमदिः सतकीतिः पुगन्धप्तमाना दूराद्राति । 
मनुप्यलकात्स् गच्छति । त्स्माहयुण्यमनुेयम् । अय पप्य दानि उच्यते-- 
यथा टोके कश्चित्कदाचित्केनचिद्धेतुना [कर्ते] त गतैष्योपरि तिकाएठवदवदितां 
प्रततासितिमरसिघारामदमयक्रामे पदाम्पामुपयुषरे गच्छातर(मी)तिीच्छति त्तदा] 

यथदि युते तरे याम्यायामि तदाऽतिषारया पादयेटदक्वशो मविप्यति । [ततः] पाद- 
च्छरेदस्य(दः स्यात्। ) यदि दटध्क्षामावः [कर] कतै गर्ते पतिष्यामि 1 उमयमा 
दुःतमेषेति बिहपिषप्यामि विष्ठितो भवष्यामि तए्तादस्सक्कर्मण उपरम इति 
चिन्तयति श्यधेषे युमुभरप्वमृतान्मोकप्रा्िदेतोरात्पानमन्तःकरणं त्विरौकत्य पापा 
उुगप्सेद् । यदि ११ प्रकटं करिष्यामि तदा लेकर निन्ये यदि रहति+ तदा 
नरके यान्धेरहं पाड्य तध्नादही रहि च न पापे करिष्य इत्युपरम्यताम् ॥ 

इति रुष्णयुदीयौेततिरोयारण्यकदशमपरपटके नारायणोपनिपदि माप्य 

एकादशोऽनुयाकः ॥ ११॥ 

भय द्।दजोष्नुयाकः ॥ 

यपोक्तप्ररोतेपितपृष्यानुषठानेन निपिद्धाचरणवरमितेन रद्धान्तःकरणस्य पुरूप्य 

तच्चशृषदे्टुमयमनुवाक आरम्य । तन प्रथमानुृननाह-- 
अणोरणीयान्महतो मक्षंयानास्मा गुहां निर्ितोऽस्य जन्तोः 1 
तमनु पतयति वीतस्लोको धातुः मरादीन्महिमानंमीश्म्) इति 1 

सच्चिदानन्दः पेशर्ः सर्वामिषठानेन पष्य नगतः खल्पत्वाद्यत्मशन्देनो- 
च्यते | आराशब्दः खरूपवायीति मसिद्धम् । मायाका्ेदते दोकिकन्यवहारि ष्म 

* यथेद्यभिकम् । + करिष्यामीति सपष्यते । 

१६. देप 



८२२ प्रित्ि्टचेन संशदीतः-- [ जतु" १२ 

चेन शरषिद्धः पापुयणुकादिरण॒शव्दवाच्यः । तस्मादप्ययमास्माऽिशयेन पूषम- 
त्वादणीयान्। माकाशचदिनादयः परिमागाविक्याछेके महच्छव्दवाच्याः । ततोऽप्पय- 
म्रारमाऽतिशयेनाधिकत्वन्महीयात्। परमाशुद्यणुकादौनामस्मदादिमत्ययगम्पत्वामवेऽपिं 
योगिननसूैम्यत्वमलति तदप्यात्मने नालीखमिपेत्याणीय्व्रुक्तम् 1 आजाप्रदि- 
मादीनामिकनदयाण्डवतितातादटशवरदाण्डल्कोय्यपिष्ठाग[ति]ममिप्रय = महीयस्वमु- 
क्त् । तादश परमात्माऽस्प देवमतुप्यादिस्पस्य जन्तोदायां निषितः } गृहा 
वन हदुणडरय्िी बुदधिरपलदयते । ‹ गुह् संवरणे › इ््ादातोरलनो 
गुहाश्दः । बुद्धिश्च उदयपुण्डेकेण संता तनमध्ययरतित्यत् 1 तस्ता बद्धकस्य पर- 

म्मम निहितत्वं नाम ि्योषडम्यत्वम्, नतु बुद्धवायेयत्वय् 1 पथैनगदाधारप्य 
तदपेभवात्। [तं] तथाविधं रुहावस्थितपी कं गरामदमादिगृणदुक्तोऽधिकारी पुरुषः परयति 

साक्षात्करोति । स्र चाधिकरारो घातुः मरप्ादादुपनायौ । घाता जतै विषता प्र- 
मेशवरसस्य परप्राोऽनुमरहः 1 

तथा च पूर्ाचार्तग्-- 
५ईृ्रानुप्रहदिषा पुपनागरतवाप्तना 1 
महामयङ्तताणा द्वित्राणा यदि नायते" | 

ीदशगी शम् 1 अक्रत प्कट्परदितम् 1 स्नानपरामादियेगनाते समीनीनमिति 
पंकदपनं जीवस्यैव न तीशवरप्य, सककस्पहेतुभूतान्त करणे षापेरमात्रत् । अतो निरपा- 
पिकतान्पदहिमानमविकयेन महान्तमीशरम् 1 शदो प्रमे सालत्छृदय वीतदोको 
जन्ममरणादिशोकरहिप मवति । 

द्वितीपामृचमाई-- 

स॒प् माणाः म॒मवंन्ति तस्मत्सप्रीचपेः स॒मिधः सप निदा; । 

सष इमे टोका येषु चर॑न्ति भराणा रुहाशेयािदिवाः सप संत, इति ॥ 
शद्धान्तःफौरयोज्ञतिव्यः परमात्मोक्लतस्य शासाचन्दन्यायेनोपट्षणां नमत्का- 

रणत्वपुच्यते । तस्मात्परमात्मनो मायाशक्तिपििएत्सप्त माणाः प्रमबान्ति ] अन्यतर 

प्त वै शोष्यः प्राणा इतयुकत्चरोवतितताच्रगता, सतपस्याकाु- 
गादयः प्राणाः परश्वदत्पचने 1 दधे चतुपो दव नेतरे दवे नाकरि भुष्करकमिति 
तप्तम्. 1 पपा चुरादीनां खघ्विपयप्रकाशनशच्यः सप्राथिपः 1 नरास 
माणवेन समृ्स्यागा विप्याः समिः | विष्यैरिन्धियागि सिध्यन्ते प्रकाश्चु- 

चानि वयन यस्यापि चमुदिन्ियघ्य ोकभदन द्ितवमु, ववा सम्यापयवस्य 
वामदसित्सनिर्ोदकचदादि द्रश्यम् 1 एव ा्द्धयोष्त सति विषयाः 
प्रत पने । अथवा प्मिच्टग्देन सहपत्या न दन्यो परंतु जिहापव्देन । 



[ अनु° १२] सभाप्यो दशचप्रपारकः । ८२३. 

स्नी(्ोनिहानां च स्त्वमायर्वणिक्रेराचातप्रू-- 
“कायै करारी च मनोजवा च सुलोहिता या च सुप्रप्रवणी ] 

स्कृटिश्चिनौ विश्वरुची च देवी ठेटायमाना इति सप्त जहाः, इति । 

ताः परश्चरन्ति ॥ इमे शरादयः सपपेत्याका लोकास्वस्मातमभेवन्त । 
येषु स्ष् ठोकेपु देवमतुप्यादिशरीरव्तिनः भाणाथरन्ति तादृशा रोका उत्पा 
इति पूर्व्नननयः । गुहा इद्धिरस्पां शेत उपरम्यत इति गुदाशयः परमेश. 
स्तस्प्निदिता उत्प्राः सपर्षयः पपत मुद्रा इत्यादिकाः सप्तपटाकाः पदार्थ. 
विकञेषाः1 

अभ चृतीयामाह-- 

अतेः समद्रा गिरय॑थ सरवेऽस्ात्सयनद॑न्ते सिन्ध॑वः सर्ैरूपाः । 
अर्थ विश्या योपंधयो रसांच येप गत्तस्िएटयन्तरारमा, इति ॥ 

स्व सोरोरयिप्रशतयः समुदरविशेषा] मरम्छनपो भिरिक्रिपाधातिऽस्मासर- 
मेशवगहुत्पक्ाः } सरूपा नानादििगभिमुखाः सिन्धवः स्यन्दने भवन्ति ! नोहिय- 
चाया भिन्नाः सवी ओपधयशो्ननाः } करयूतात्परमात्गनः। रसात् । विदवदवुमव- 
नीयात् । रसो पै प्र इति पूरवमुकत्वात् 1 एपोऽप्रययेन गम्यमानः । अन्तरात्मा 
सयेहिद्रासमनेमेष्यवततीं चो छिङ़देही(हः) । येन पपिर्मेन मूतोऽपिष्ठितः संस्ति- 
छरति 1 अत इति पूर्वेणान्वयः 1 

[चतूरथीचमाद-] 

बह्मा दवानौं पदवीः वंीनाण्षिरिमांणां महिपे। मृगाण॑म् । 
इयेनो श्रधाणा९ स्वरपितिषरनान(९ सोपः पृथिन्रपलति रेभ॑न् पति 1 

अनतदिपपनां प्राणपमुदरक्ेनामेयेतनानां खिमुक्ला चेतेषु परमरस्येत्कृएट- 
स्पेणावस्यानपुच्यते । देवानागभ्ोनदादीना मध्ये ब्रह्मा चतृर्यृखो मूता परेशो 
नियामकतवेनावतिषठते । तथा कवीनां कल्यनारकादिकतूणां पुरुपाणां मध्ये प्रद्वी- 
सेनावतिषठते 1 व्याकरणनिप्मननः घुशा्द्रविरोपः पदं तदेति गच्छतीति पदवीः । 
श्रान्दप्तामय्याभिजञो व्यासवारमीकयादिरूप इत्यथ; 1 विपाणां वेदिकमार्गव्तिनां नाह 
णानां मध्य ऋपिख[तदधोत्रशरवतंको व्िषठादिरूपो बमूव । गृगाणां च्ुषपदाना 
मध्ये पक््याधित्ययुक्त परदिषो वसूब । शरधोपड्षितानां पर्वा परिणा मध्य 

प्रनटः श्येनो यूय 1 वनानां वृसप्तमूहरूपाणां छेदनाय स्वधितिः परशुब्भून । 

१. "दव! 



८२४ परित संदीतः-- [त° १२} 

सागहेतुमूतवस्यात्मकः सोमो सूत्वा रेमन्मन्रशव्दयुक्तः स्रन्पवित कद्धिकारणं गगा" 
मलकुकादभीदिकदरन्यनत प्मयेति । 

पश्मीमुनमार्ह-- ५ 
अनिका लो दिषयुककृप्णां वदी परजां जनय॑न्ती५ सर्पम् # 
अनो हक जुपभाणोशशेते जकेनां मुक्तमोगाभनेऽन्यः(१), हति ॥ 

सयवह्रदाां पशव चलुधुस्सादिशतोरुवििपणाय्यानपरियाय यपो 
क्जगस्वूलकारणगूतो मयाशक्तिमुपमीन्य वद्धमुकतपुरुपन्यकवसया प्रदश्यैते 1 नं 

अमत इना मूचप़विर्पा माया । न छनदि्तस्या जनप संमवति । प्रा च 
मातैका । इतरस्य स(स्य] जगवसतत्का्ैत्वात् । यदाऽ तेनोवन्नानि त्रोणि रूपा- 
पयुताय पतरूषाऽवतिष्ठते तदानी लोदितशषठ{कप्णमैकेता मवति । तथा छन्दोगा 
आमनन्ति--“यदन्ने रोहित र्यं तेनपतस्तद्रूष यच्छं तदपां यत्कृपणं तदनप्य 

इति । जकरशव्येनतर एयिष्ुपटधयते 1 रजःतखतपेोगृणा वा रोदिति शच्ैरप- 
ये शरुणत्रयातििका मित्युक्तं मति । पता च देवतियैदुप्यादिस्पांसुणत्रितया- 
त्मक्ेन सदां बहुविधां भरना जनयन्वी । न जायत त्यजो जीवखस्यापि माया- 
वदुनादितवादुतपततिनीलि 1 तादशो जवो दिविषः । आत्तो विरक्तश्च 1 तथेै्य 
एफ आपक्तो नीवः पूर्ौक्तामनां मायां जुषमाणः प्रीतिपरं पेवमानोऽनुपरेते तद- 
दुप्ररेणेष कति ! पिपयानेव भुञ्ञानो विवेकरहितो जन्गपरणप्रवादस्पेण संप्रीदर्षः। 
अन्यौ शरितो मीव भुक्तमोगामेनां मायां जहाति परियनति । विरक्तेः पूरयमेव 
भेोगान्युसवा (गा मुक्ता) नतृषरिषटद्धोकष्यने तार्भोभका मुक्तगोगा तां ग्या 
त्वविवेकेन बाधतामि(त इलभेः 

पषठीमृचपाह-- 

हसः शविषरसरन्तरिपषपद्धोत बेदिषदतिधिषरोणसद् ! 
दषदसदतपयेमसद्व्ना गोना प्ैतना अद्रिः चं बृहत्, इति ॥ 

यः पुमन्विकेन मामां प्रिलनति तत्य प््मपि जगद्रखर्सेणावमाएत इत्यप ~ 
मर्थोऽच परदृरते । एतदर्यमादौ नगदनूये | हन्त पदा गच्छतीति दं आद्ः। 
सच चौ] शुदे मण्डठे ्योतिभेये सीदतीति धुचिपत् । सूत्रात्मखस्सेण अगनि- 
वातुः सनन्त पोवतीखन्तरिप्सव् । रोमनि्पादव आहव 
नीयायमनिहता तद्ग सामयागा[य)]रमूतायां वचां सोदतीति वेदिषत् १ अषावा- 

स्यादितिथिविदिपमनपेक्ष्य भोननयानञार्य ततर दत्र गच्छन्यपो वैदेरिकोऽतिधिलादुमेण 

+ जत्र प. पसे ( ३६) मदो तते | 
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दुरोणेषु गेषु परकतयेपु सीदतीति इुसेमपत् । द्यू महुप्येषु क्मापिकारिजीवस्सेण 
पीदतीति सूपत् । ष प्रे षषे कशीद्रारवत्यादै पूजनीयल्तेण सीदति यरसत् । 
भते सत्ये वैदिके कर्मणि फटस्मेण सीदतीति ऋतश्त् । न्पोर्न्यासाशे नकषतरादिरूपेण 
सीदतति व्योमसद् ! अद्भ्यो नदीपमुद्रादिगताम्यः शद्वमररादिरपेण जायत 
श्यना; । गोम्यः क्षीरद्विख्पेण जायत इति गोजाः 1 ऋतं सत्यं वचनं त्ा- 

त्की्िरपेण जायत इति वरदतनाः । अद्रिम वृदादिल्सेण जयत इलद्रिनाः । हत 
इृत्यारम्याद्रिना इत्यनेनोक्तं यञ्नगदत्ति तम्मगदतं सत्ये ब्रहद्रघ । अन्नातरिदथण 
जग्टरेण मापतमानं स त्तानिदश ब्रदतेलरथः । 

प्रमीमृचमाह-- 

तं मिमिक्षिरे दभस्य योनिं धिते धतपुवस्य धां 1 
आनुप्वधमारद् मादय॑स् स्वाहृतं पभ वक्नि हव्यम् ) इति । 

मोग(ग्पोनातस्य ज्ञानो(ये)ष्पदेहातुषसयं प्राथ्य(मिति तद्म) ज्ञानप्ताषनय।- 
गादिकहेतोस्मेराुकूट्यं प्ार्ययते । पू(वे ) यनमाना जघ्नावाहवगीयादिरूपे धुत 
मिमिक्षिरे पषिक्तवन्तः । मिह सेवन इति धतुः । तदघतमस्यरयोनिर्तपतिक- 
रणं पतेन ज्वाठामिदद्धिदीनात् । ततोऽगम्िघते सितो पृतमाश्नि्ावहिवः 1 
धतु पृतमेव।स्यर्थाप स्थानं तेनदितुनी 1 ठेऽओऽदप्वधं स्वधामनदरीयं दवि~ 
श्वरूपमनुशरु(खेस्याऽऽवद् देवानत्राऽऽनय } आनीय च भादृयस्व घटश न्कुर । 

हे ऋ(्ोपम प्रेष स्वादते खाहाकरेणास्माभिर्ैतं हव्यं वक्षि वह देवान्माप्य । 

अष्टगीपृचमाह्-- 

सयुदराटूपरिमधमार उदर्टुपा रशना सम॑मृतलमानट् । 
शरुतस्य नाम् रुं यदसि जि्ठा देवानमिमतैस्य नाभिः, इति ॥ 

सपुदरातयूतात्परमात्मन ऊर्दः परप मधुमान्मेग्पत्वेन मधूर्यदुक्त वदा 
रदुदगच्यदुतपश् इत्यर्यः । यया एकि समद्राचरङ्ग उप्पचत्र एवं चिदेकरपासरमा- 
त्मनी जडं मोग्थनातं सत्यम् । घर क्रणदीप्त्योरिपि पातोहतयन्नो पृतशच्दः । घतं 
दीप्तं खप्फाशं ब्रघ्ेत्य्ैः ! त्य त्रखणो यन्नाम प्रणवह्पं॑ गत्रौ ्पिप्यस्ि ! 
तथाच कारकैरान्नातम् -- “पर्दे वेदा यलदरमागनन्ति'” इति प्रपतुत्य ^“ ततत पदं गय. 
हेण च्रवीभ्योभिसरेतत् 2 इति ] तेन प्रणवरूपेणोरपांना ध्यानकले शतरहचार्यमाणे- 
नाएतस्वमुतपत्निविनाशरहितं वदतं समानटूसम्यगानशे प्रपतपीमेः । नश्च 

प्रणवाख्यं नम देवानां सिद्ध दैष्यौनपरैगिर्तरमुचायैमाणत्येन निहेव सदा मुल- 
सध्ये कनि । तिनिदे प्रणपरूपममृतस्य पिनाक्षरदितस्य मोक्षस्य नामी रथननम्य 

पेण्ड 
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नामिर्ाऽऽ्नयमूतम् । अनेन रि पुक्तिलसं फठं ठम्यते । जद्व एव कठेरान्न(- 

तम्--““एतेवाकषरं [ज्ञत्वा] यो यदिच्छति तस्य तत्" इति 1 एतस्यामृनि प्रणक्स्य 

मेक्षप्ाषनत्वमुक्तम् । 

वभो गृचमाट-- 

युयं नाम प्रद्रवामा प्रतेनास्न्यत्ने पारयाम नमोभिः । 
उपै व्रह्मा श्णवच्छस्यमांनं चदुः्दोऽवमीदौर पतद्, इति ॥ 

वथ ज्ञानाधिनः पुर्पा अस्मिजानयङ्ञे धूतेनाऽऽद्रीतिन श्प्रकादोन नवाण 

निमित्तेन परणवर्पं [नाम्] माम । परवदोचारयामः(म) | ततो नमो[भिि- 
भस्करौधुक्ता वयं चिच ब्रहमतच्तं सवदा धारयामः(म) 1 ज्ञानस्य यक्षत्वं मगवतो- 
क्म्ू--"प्लाध्यायत्तानय्ताश्च यतयः दोति(पंशिफत्रदाःः) [इति ।} दास्यमान 
स्माभिः प्रणवेन स्तूयमानयुपशुणवतपाशववर्तिभिसच््नेदिभिः भूथमाणमेद्र्तरसं 

चतुशृपनोऽकारोकारमकारनादेर्पयृदचचतु् वेतो गौरः थतः प्रणवस्य यद्पभोऽ- 

मुभीद्ान्तवान् । ब्रह्मत प्र्पादयदिलयधैः । अक।रादीनां प्रणवप्राणां शृद्त्वपु- 
त्रतापनीये शरुवम्-“ृहेषवातं संयोजय” इति 1 निप्कामरनुेलेन निेटत्वा- 
रमणवत्य गौरवम् । वृपमरूपत्वं॑च संहितोपनिपवाप्ातम्-"यदछन्दस्ामृषो 
विष्वह्पः” इतन । वचनेन भतिपादनमुपरकषयते(१) ! 

दशमीमृचमाह-- 

चत्वारि षरा चं अस्प पादा दीपं सप्त दस्ति अस्व ।, 

निं बुद्धो हंपभो रोरवीति महो देवो मतत्यी५ आविवेश) (२) इति ॥ 

द्वा प्रणवस्य सान्पकारदीनि [शृड्ाणि] तानि चत्वारि 1 अस्य प्रणवप्रतिपा- 

यत्वेन प्रणवर्प्य त्रदमणन्ुयः पादाः । पचते गम्यते बहत्मेभिरिति पादाः । 
अध्यातं विशतेनसप्रज्ञाः । पिदरं विराद्दिदण्यगमीव्याङत्ानि 1 दव शिं उत्तमा 
स्याने भिदि दे शक्ती 1 तयैव्रास्य ब्रमणे। मृतदयः सप्त टोका दस्ता] 
इसतस्यानीयाः । त्रिधा बद्धोऽकादेकारमकारेषु वि्वतेनतप्राकेिराददिरण्यगरमम्या- 
कृतश त्िपरकपिण संनद्धो षभः प्रणते मदलेनोर्पं ब्रह्मत रोरवीति, अतिश- 
येन भतिपायति । तदेव प्रियाय सष परिपते--देव परेव मल्यौनम्ये- 
रानापियेश प्रवतः प्रवि] ^ एष इह प्रवि आ नसमेम्यः” इति शरुलन्तरात् 1 

* एतत्पशलयुपरक्यत इयन्तो स्न्मः गश्तानुप्योभोव भाति । 

१.१२७॥ 

् 
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एकादश्ीमृनप्राह-- 

तिया दितं पएथिभिंगु्मोनं गवि देवास धरतमन्व॑पिन्दन् । 
इन्द एवा९ मूर एवैः जनान येनादिकुर स्वधया निषठसुः, इति ॥ 

निधा हित शरीरे दि्तेनपपराज्ञख्येन त्िपकारेण व्रस्ण्डे विगाह्ढिपण्यगमी- 
व्याङृताष्येन च व्रिभ्रकरिणापस्िते धृतं दं खप्रकाशां घतं देवासो देववष्प्ा- 

स्विका अन्तद्ुठाः प्रुषा भवि वाचि तत््वमस्यादिवेदरूपायमिवान्वविन्दुजतुत्रमेण 

टव्पवन्तः । कीरं धृतम् 1 पणिभिर्यमानम् । पण व्ववहरि सतुत चेति धातुः । 
पृणिमिः सोतृमिरुपेटिरा चार्थः परमरहस्पत्वेन मोप्यमानम् । त्रिधा हितमियेतद. 
वोच्यते । दृः परभैशव्ुक्तो विराुरुप एकं जागरणरूपं जभानोलादितवान् । 
सूपैराव्दलेनसिषवेन दिरण्यग्गुपक्षयति । प च दिष्ण्यगर्पं एकं स्वमस्पं 

० क धवत ग 
जजान । पेन(वे)तिषाहुः कान्तिकम 1 वेनात्रदुःखरादिलेन कमनायादन्याकता- 

देकं पपृ्ठिरूपे निप्पततमिति शोषः । स्वस्तिन धीयतेऽवप्याप्यत रत्याथ्यान्तरर- 

हिता बलमङूपा नित्स्वघाखूपेणोच्यते। “त मगवः कस्मन्म्तिष्ित इति स्पे महिश्चि" इति 
शुखन्तरात् । तथा सभया व्रसरूपा(प)याऽन्विताः पूषुक्ता इन्द्रसू्वरेना नि~ 

त्रुः 1 जायरणादविकं निष्पादितवन्दः । एाम्यां दवाम्पमूरम्यां प्रणवतस्तिपाचारथो 
भपित । 

दादश्षीमाह-- 
यो देवानं ममं पुरस्ताद्विशराधियें स्रो मदिः । 

हिरण्यगर्भं प॑श्यत जा्मान्^स नो देवः शुभया स्मृद्याः संयुनक्तु, इति । 

मो देवो दिरेण्यगर्भं पयत साक्षात्करोति ! कीदशं हिरण्यगर्भम् । देवानां 
प्रपममगनद्रद्ठीनामाविभूतम् । परस्ताल।यपानमग्रीन्दादपत्तेः पूमेवोचयम।- 
नमू । अनेन प्राथम्यं स्वीकृतम् । कीषज्ञो देवः } विश्वाधियों विश्वस्य जगतः 

फारणविन तस्मादभिकः+ 1 रुद्रः } रुदरौदिकः शब्दस्तं द्रवति प्ापरोति वेदतिषाय 
इरः । ्हपिोणामतीन्दियदरष्णो मध्ये महान् । यः सजनः सपरविदिलादि- 
शरुतिपरतिषाद इत्यथः । स॒ देवसताटशः परमेश्रते नोऽान्जुभया सपर्या स्म- 

सेतारनिवकत्येन शोभनया बदमतच्वनुस्मृया संयुनरुः पयुक्तान्करोतु । सोऽथं मन्न 
नह्यनियाछन्यये नपितथ्य इति मच्रलिद्वादवगम्यतते | 

% कृकारस्थाने व्यद्ययेन यकार इति मायुः । 

१६, शतुमरदेय। 
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चयेोदशीमाद-- व 

यस्णाखरं नापरपस्ति `वियस्ानाणीयो न ज्यायोऽस्ति कथित् 1 

पर्ण 
९ 

दृ ईब स्तव्यो दिषि तिटतेकणतनेदं पूण एस्पेण सर्वर 3 इति । 

यक्तं दमया समतया तेयुननित्वति तरच सरणीयं तेखमच निदिरयते ¡ यस्पा- 

द्रतात्परमुतछषए[ मपरे निकृष्टं] बा वत्तु किंचिदपि नास्ति । [*यस्माद्रसत- 

सखादणीयोऽसं वस्तु नास्ति 1 त्था ज्यायोऽमिकमपि कवित्किचिदपि वक्तु 

नास्ति] पपसान्दप्या गुणेत्करनिकर्पौ विवक्षितौ 1 व्यायोगीयस्शन्दाभ्यां 

परिमाणे निवक्ितै। । सष्यकारो्गौपकरपनिेयेनाद्वितीयतव पिष्यति। 

या दतो गमनामपनरहित एकैव स्तल्योऽवतिधते तद्रदयमेवाद्वितीय एकः प्र 

भेश्वर स्तव्यो निकरे द्विवि चोतनारपके स्वभरफाशर्पे तिष्ठति { तेन पृष्येण 

| का 
1 त्प ल, 9 

चिदेकरतेनाऽऽ{ने प्रमा)त्मना स॒र्भमिदं जगसणम् 1 जगदाकारो नाति व्रह्तख- 

भेव सपतमवे्य(मभिल) प; 1 
नदु्शीमनमाह-- 

९। १. थ निके ), 

न भिण न परजया पनेन गिनके अगृतत्वमानयुः । 

परेण ना निदं यदना विभ्रजिदतयतैयौ विशन्ति } इति 1 

यपो्तवह्मकयस्मरणस्यातरद्वं पैलयागरूपं प्ताधनमनरोच्यते 1 अभ्निरोचदिकं 

पदसकवत्परत्रानतं यत्क तेन कर्मणा तददषूतत्वे न ठम्पेते। (प्रया पितभ्यः 

इति श्तेः  विपयादगद्विभेचनदेहभो पृतादि्मा प्रजा तया[प्योमृतत्वं न 

दम्यते । दनि स प्रतिष्ठितं त्मादाने परमं वदन्पीतिशषैनदानस्य बहूविषफट- 

सनाधमत्वायगमात्त्य दानस्य निष्यादकं यद्धनमंस्ति तेन धनेनाप्यमृतत्वै न लभ्यते । 
किचि कम 3 
षः ति कमप्रजाघनादोनां पमष रेकिकनैविकन्यापाराणां लगिनैके केषिेवा- 

मला अमृतत्वमानशुः भापुवनिं } यदरमतत्वं यतय इनद्ियनियमनश्लीला विशन्वि 

भरन्ति त[दितदगृतत् भा प्रेण ख्मगौदप्यु्छृं सदुदायां सखकीयनुद्धावेकाप्रायां 
निदित्मदस्थते पदि [प्राजद्वान्ते विशेषेण दीप्यतेऽन्तपूशर्ुमूयत इल्यः 1 

पशवरदकषीगृचमाइ-- 

वदान्तिक्ानसनिवितावौः सेन्यांसयोगायतेयः शदरपतलं । 

ते त्यो तु परान्तकाले परम्तात्परिषुच्यन्ति सरैः इति । 

. उटिवोऽयमेतधिदन्वगेरो परन्पथतु.पथनुवा उानुरोिमा्यात्सदृदीतः 1 ग्रङृतरमौ- 
प्यघ्य तेश्राप्न चुक्सत् 

ट. स्मृत्याः 1 २८. स्मरणाय) 
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पूप्वगरनि प्यागस्य मोक्षप्ायनसवमुक्तम् । अत्र हि (अन्यत्र)--“ तरति शोक- 
माल्नव्ित् ^ जञानदिन [वृ] कैवल्यं प्राप्यते येन रुच्यो ” इलादिशुिषिषु 
ज्ानस्य(्व) मेक्ेतृतमुच्यते । अते(ऽस्वामूयि विरोषपरिहाराय क्तानधन्याप्यो- 

मक्षि एषगुपयोग उच्यते । वेदान्ता उपनिपदवाबयानि तरतत प्थपतीरमिवकत्वेन 
परिचि ज्ञानं यदि तेन पुनिरित जीव्रह्नेत्यरक्तणोऽ्यो यैः परैप्ते वेदान- 
विक्ानसनिधिता्थाः 1 संन्यापतः प्ोक्त(रूभेप्रनदिलागखसूकफो [भोगः 
शरमागपिपर्मषविकलनिद्रासमृतिरपाणां पान चित्तवृत्तीनां निरोधः] "योगित्तवृत्ति- 

रोषः" [*इति पतञ्जलिना पूनितत्वात्। तस्गायोगाच्छद्धसच्या निपयमोगम्यावृत्त- 
चित्ताः {1 अन एव यत्तयो नियमशषीका: । एतेन ज्ञान तचप्रकाशनेनाविच।निव- 
तैकं त्याग वरपययो(मोगनिपृतिद्वारा विच्दधिहेदुरिति एममुपयोगर उक्तो 
भवति । ब्रह ठोको दरशन सरा्षात्ारस्तलिद्धुततरे सति प॑रिषिदक्षणास्ते 
पुराः 1 वेलस्ण्योतनावषुशव्दः । ताटशाः पुरुपः सूदे (परिषृच्यन्ति] परि- 
मुच्धन्ते 1 ज्ञानिषु बरवगनुप्यत्वादिक्रत उत्तमाधमपावोऽप्रयोनकर इति विवक्षया पए 
श्युक्तम् ! कदा मुच्प्त इत्याद परान्तकार इत्यक्तम् । पयज्ञनि यो देह- 
पातायपरः ्तोऽयमपदरन्तकाटः पुरहय्रहणस्य विद्यमानत्वात् । नषे लन्ञाने यो देह. 
पातावप्तरः पोऽयं परान्तकाछः पुर्दहग्रहणरदितत्वात्। तस्िन्परान्तकाठि सेप्ाए- 
यन्धनादविषृच्यन्ते | ननु तच्च(स्वा)तानिनेोऽपि प्रख्यकाञे स्मूलमृकषमशरीप््धपनन्य- 
नान्ुच्पनत प्वेसापाङ्कय परामूतादिखक्तम्। } नगतकारणवयनोच्ृषटं परं तत्व 
ज्ञानमन्तरेण विनाशरहितत्वादषतं तादशात्वरगरतादन्याछवाद्रक्ञागिनेः भव्य 
कष्ठेऽ]रि] न मुच्यन्ते, त्तानिनस्तु देहपातावप्तर एव तटश्षादभ्याङताद्पि पृच्यन 

ईति [वि)रपः। 

पोशीमृचमाह-- 

दुई विषं पर्मेदमधरतं पदुण्डरीकै पुरमध्यसुच्स्यम् १ 

तापि दुटु गगन विकोकस्तस्िन्यद्न्तसतटुपा तव्यम्; एति ) 

त ततातुमरधष्य मूमोप्रय उच्यते । यदेततपण्टरीकमछदटमल्ति । कीट- 
शमु । [दह्] दहरमल्यम् । विपाप॑शणुदधं शरीरसेनिि्नेपेरपरामृ्ात् । पर- 

स्वाऽऽर मेखभूतै वकारत्याने मकारस्मन्दतः । वेदममूहं गृहपत सदा तोष 

# दुरितोऽ्ययत्तयिश्न्दरतो धन्य्तु पयुवाकामुरोयिभाप्या्सएदीत. । सरतग्भो- 

प्यस्य तशरोतर चैषयाद् । 

१ छ, ारानिन' 1 
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रम्यत्वात् । परस्य शरीरस्य मध्ये पर्य रात इव पुरमध्ये प्प्तादः। तत्रापि दह 

पुण्डरीके दहं [दहर] सृषं गगनमाकाशवदमूरते ब्रहयरुपपह्लि । व्रह्षणः वगत्- 

तेऽपि घाकादावलुण्डरीफस्यानापिक्या दहत्वमुपच्ैते। था च शयुलन्तरमू-“(गय)] 
यदिदमएिन््रहमपुरे दहरं पण्रीकं वेदम दहुरेऽस्मिचन्तराकाशसतस्तिन्यद्न्त्तद्- 

नयेव्यं तद्वाव विनिक्सित्यम्? दृति 1 दहराकाशस्य न ह्लं दहराधिकरणे निर्णी 
तपू । अत एव विशोकः शोकरहितं गगनशब्दवाच्यं ब्रहम । एवं सति तिनु 
प्डकरिऽनवर्मधये यद्भसतत्वमल्ि तदुपासितव्यं विजातीयपत्ययरदितेन सनातीयप्र- 

सथपरवाहेण चिन्तनीयम् । 

सप्दशी्माह-- 

यो वेदादौ स्वैरः प्रोक्तो वेदान्ते च भरविष्टितः । 
\ ~ रस्यं भकृतिीनस्य यः पूर! स महेश्वरः ( ३)? इति । 

अजेऽन्य॒ आविवेश सवं चत्वारिं च ॥ 

इति शप्णयलदी यतत्तिरीयारण्यकदधाममपाठके नारायणोपनिपदि 
द्रादशोऽतुवाकः ॥ ५१२ ॥ 

वेदानाग्--“अभ्निमोमे पुरोदितम्" “दे व्यो ला इलया[दौनामा]दिरः- 
पनरगप्तकिन्रुप्रमे यः स्वरो यो वर्णः प्रणव्सोऽद्ति [+स च स्वरः प्रणवो वेदान्ते 
चोपनिपद्योमियेतदस्षरनिदं स्मिलयादिकायां अतिषठितः प्रतिपादिवः] स च स्यः 

भरव ध्यानकल्ऽग्याृते जगत्कारणे ठनो भवति । अकारोकारगक्ररेषु विराद्- 
दििण्यगमीग्याङतानि धयात्वा विरादूषमरारमुकरि प्रवि्ाप्य त॑ चोकारं दिरण्यग- 
भूपं मूटपृतिरूपे मकारे भनिद्ापयेत् । तस्य च अतौ नस्य प्रणवस्य यः 
प्र्ुमा्रस्पेण नदि ध्यातव्य उच्छृ्टोऽक्ति सोऽयं महेश्वरो किङञेयः । अनेन 
मननेण प्तं गगनशन्दवाच्यं वसतु भपश्चितम् ॥ 

इति एष्णयनुैदीयौत्तिरीयारण्यकदशगपपारङे नारायणोपनि- 
पदि माप्य द्रदश्ोःऽमुवाकः ॥ १२ ॥ 

* भग्र प. पुस्त ( २८ ) अज्ञे पतं 1 + शरुचितोऽयमेतसिरन्तर्त्तो प्रयव्तुःपटनु- पादादुतोिभाप्यतवगृदीतः । परकृतर्भोप्यस्य तत्रात पैवयाव् । न 
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अथ चरयोदश्योऽनुदाकः 

पूवाुवाकान्ते हृदयपुण्डरोक उपास्यं यन्महेश्वछवख्पं निर्व तसतिज्ुपास्यमुण- 
विशेषा अद्िन्ञतुवाके विकूरेण द्यन्ते । तत्र प्रयमामचमाह-- 

सदसी देवं न्ष पिथरीशुवम् 1 = ` 
विम्बं नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् , इति । 

दैवं पर्वोक्तं महेश्वरं ध्यायेदिति शेषः 1 कीदशं देवम् । सदसरशीर्यं सहसरी- 
पतेना(कब्देनात्रा)प्रिमितत्वमुपलक्ष्यते । अनन्ताशिरसकमियर्भः । सपरनगदात्मकं 
विरदधषं महेश्वरस्य देहः । तथा सत्यस्मदादिशिरा पनि स्ीण्यपि तदीयान्येनेयनन्त, 

शिरसतवम् । अनेनैव भ्यायेन विश्वानि पर्वाण्यस्मदीयन्यक्षाणीन्दिवाणि तदीयान्ये- 
वेति विश्वाक्ष[स्तम् 1 विश्य स्व[स्य्] जगतः शे सुलगस्मादवतीति विष्यः 
(भूः) ताद्शम् । उक्ते पटचश्षौपं विराङ्मे देहेऽवस्यितस्य महेश्वरस्य निन- 

स्वरूपं द्वितीयार्पेनोच्यते 1 विश्वं जगदालगम् ; अरेपितेप्य नगतोऽधिष्ठान- 
स्यतिरेकेण वारतवरूपामायात् । 

नारायणकशब्दस्य निर्वचनं पुरागेपु दाशतम्-- 

“पो नार् इति भोक्ता जरो वै नरसूनवः । 
अयनं तष्य ताः पूर्व तेन नारायणः स्यूतः” इति ॥ 

जगत्कारपु पञ्चमूतेप्ववस्थितमिल्य्ः ! स प्वेन्दमि्ादिर्पेणावस्यित्वादेव 

शृ्युच्यते। तथा च शाखान्तरे म॑ आश्नातः--“नदं मित्रं वरुणगश्निमाहुः" इति । 

म क्षरतीति, अश्रुतं इति या तस्पा्षरत्वम् । करणत्वनोत्कत्परमत्वमू ¡ एनः 

कर्मभूतम् } [पद्] पद्यते ज्ञानिभिः भापयते क्षत इति षम् 
द्वितीयामृचमाह-- 

विशतः पूमाननिलयं विश्य नरापणसद॑रिम् | 
विश्वेद पुरुपस्तद्िश्वपंनीरतिः इति । 

विश्वतो जगते जडवगी्परमाद्विमक्िव्यत्ययः 1 षरमरुक्कृष्टम् । फममेदेन पुन- 
शुक्तिपरिहारो द्रटन्यः 1 स्तुतिरूपत्याद्नेन प्रकारेण ध्यातभ्यत्वाच नालि पुनरक्त- 
दोपः भिनाशरदितत्वाच निलस्वम् 1 [कर्वातकत्ादविश्व्वम् 1 नारायणत्वं 

= शटितोऽमेतिरान्दपदो परन्यधतु पडपनुरार पाटानुरीयमाष्यस्गृहतिः ॥ अकृतरमी- 

प्यस्य तस्राप्र व्वासू 1 



८३२ प्रिरिण्वेन संश्दीतः-- [ अनु° १६] 

पवोक्तम् 1 पाप्या्नानस्य च इरणाद्रित्म् 1 } यदिदं दिश्वमिदानीमनञानद्ा 

ह्यते दस वतु कदय एुतपः परमातेव स च परमात्मा तद्िशपुपनी- 

सति, स्वस्य व्यवहारनिवौरार्माध्रयति । 

` तुतीयपृचमाह-- 
परति विश्वस्याऽऽसिष्वर^ शाश्वत शिवमच्युतम् । 

नारायणं मद्ये विश्वात्मानं प्रायणम् › इति 1 

विश्वष्य जगतः पारकत्वात्पतिम् । आत्मनां जवानां नियामकृत्वादौरम् । 
निलन्तरं वर्तमानत्वाच्छाश्यतधू । परमद्धटत्वान्छिवम् { [न च्यवत इत्यच्युतम् । 1 
नारायण पर्वुक्तग् । ज्ञेयेषु तेषु म्ये प्रोढत्वान्महाङ्ेयम । जगदूपादानव्वेन 

सदमेद्वि्रात्पलम् 1 उच्टृ्टधासतवात्परायणलम् । सवेमप्यारोपितं नगद - 

शिष्ठनि कीति | 

चतुधीमृचमाह-- 

नारायण परो ज्योतिगत्मा नारायणः परः । 
नारायण प्ररं बह्म न।रायणः परः ॥ 
गरः १ ५५ ५, 

नारागण परो ध्याता ध्यानं नरायण परः, इति 1 
पुराणेषु नारापणराव्येन च्ययहियमाणो यः पे स्र एव प्रुष पत्य- 

कषानादिवयप्रतिपादितप्व जदणसच्म् । अनो नारायणः पर पएवाञऽसा न 
स्वपर मूर्िविगरेपः } तया प्रो ज्योतिषैव जयेतिदडन्दोगेः प्रर ण्योतिर. 
पचचेत्या्ाते तदपि नारायण एव । तस्मा्(रायणः परमात्मा पनद्मि नारा- 
यण पर्वीत्मङतमुच्यते । नारायणः । छन्दपत्वातमयैच पिप्ये । शप 
तरल ेदानतेये सिद्सतुतचचमवाधितं यथापरवतु, परः पवेष््ो नाव्यादरिगुण. 
व्यतिरिक्तः । ध्याता वेदन्ताधिङार 1 ध्यानै शरत्यगालमोचतते यृत्तिविशेषः । परः 
पराषिनां शपः एवनिषो नारायणो ध्येय इत्यप. । " 

पमी [पृचमाह-- 

यतं किपिनंगलसर्व टदयत शरयतेऽपिं या ( १ 3 1 
अन्तदि सत्प व्याप्य नौरावणः स्थितः, इति । 

अलिरवमाने जगनि य्दचित्पोपवति कसनुनानं ददयतेऽपि बा युष 
# एतदादि ययार्थररितयियन्त नासयणतन्दार्यघ्य स्पष्टङरधम् । 
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शूयते तत्सर्वं वस्तूनातमयं नारायणोऽन्तवदिथ व्याप्यावस्थितः । यथा 
कटकमुकुटायामरणस्योपादानकारणे सुवणेमन्त्महिगपप्यावतिषठते तद्त् 1 

पपरीपरचगद]-- 

अनंन्तमव्य॑यं कपि संुदरऽन्तं विष्वदीँयुवम् 1 
पूरवो श॑तीक[श९ हदय चाप्यधोमुखम् › इति ॥ 

जत्र पू्रथेन नारायणस्य बाष्वर्पं पसषिप्योपन्यस्यते 1 अनन्तं देरापरिष्छेदर- 
दितम् । अव्ययं विनाशरहितम् । कविं विदपेण सननम् । सपूेऽतिबहरत्वन 
समुद्रपदरो संपारिऽन्तमवत्तानरूषम्, । यद्रा नारायणघ्य स्वह्पं जानाति कैव ्प्रादः 
श्षोयत इद्यर्भः। विवशं भुवं दिश्य सं्ार[हवास्योसततिरारणरूपम्। ^एतत्पैवाऽऽ+ 

नन्दश्यान्यानि मृतानि मत्रदुपजीवन्ति" इति श्रुलन्तरात्। ईशां नारायणह्पनिभु)- 
[प्ति]ति शेपः । उत्तरार्भेनो पर्तनस्यानमृच्यते । पदमकोश्षमतीकराश्ं मधाऽएटदठ- 

फमरक्य केदो मध्यच्गद्रं तत्सटशं, तच हरयशब्दवाच्यम् । सौकिकं पदामूरघ्वीमि- 
मुखं टदयपत्रं त्वधोपुखमििति (विशेषः । 

सक्तमीमृचमाह-- 
अधे( निघा तितस्त्यन्ते नाभ्यारषरि तिष्ठेति । 

ज्बालमालङुलं भती बिष्स्यांऽऽयतनं म॑दत् › इति ॥ 

नि्िमौवाबन्धस्तस्या अधस्तद्वरेते 1 तेघ्रापि नाभ्पापुपरि नाभिदेशष्यो्वमामे 
वितस्त्यान्ते दरदशषङ्टपरिमिता विततिः, [ तस्या अन्तेऽवतानमूत } पषिषप्र. 
देशे पूरषक्तं यदुषृद्यपृ्डरोकं [ तिष्ठति ] वैते, तत्र मदत्परनस् भाति । दी- 

शढल्दपः । कथपूतम् । विश्वस्य बह्यण्डस्याऽऽपतनमाधारमूतम् 1 ग्वीमा- 
राभिः पकराशपरमपरानिरकुलं युक्तम् 1 

अषएमोमृचमाह-- 

संत॑त\ शिलाभिस्तु छम्ब॑स्पाकोशतेनिभम् । 

तस्यान्ते सुपिरः सृके तिन्तस्व अतिष्ठम् › इति ॥ 
आकोशः पुटे तत्निमं तत्पदे ददयकमरं रम्बति दश(रातैरोप- 

ध्येऽपोमुलसवेन उम्कते । तच शिरागिनीदौमिः [संतं] परितः सम्यश्यापम् 1 “ते 
यैका च हदयस्य नाद्य." इति ् ुल्यन्तरात् । तस्य टदयस्यान्ते सम समं छपिरं 
चि प्रुत्तानाडीनालं विठनि 1 तस्नु सर्ैमिदं जगस्मतिष्टिनमाश्ितम् । तत्र 
मनपनि मवि सति से नगदधारस्य व्रवगोऽभि[(व्पज्यमानसाच् & 

> सके छान्दमकस्य इति भाव. 
०५ 
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नवमी [मूच)माह-- 

तस्य मध्य महानपिदिनवािति्तेगुतः । 

सोऽगरमुभ्विभंजन्तष्नादांरमनरः कविः 1 
तिरवग्यमधःशायी रदमयंस्तस्य सतता › इति ॥ 

य सपृ्नानाद्य मध्ये महानमौदोऽभिवतैते । स च विभ्वाचिनहटनवाजेप- 
त्तः] अत एव च्वासाविशेषेः परितोऽवस्यताप्ठ [ सर्वषु नापु 1 तैपरणाद्वितो- 
गख बहुविधमृखः । सोऽ्निगग्रर् 1 खस्य पुरतः प्राप्तमन्नं युङ्ग इत्यमभुक् । पस 

च पृक्तपाहारं शरे सवावथवेषु चिमजन्पपार््िष्ट्वतिषठत सत्यभ । तथा च 
मगवतेक्तम्-- त 

५अहू शरैश्वानरो मृत्वा प्राणिनां देहमाभितः 1 
प्राणापानप्मायुक्तः प्रचाम्यन्नं ततुर्विधम्,” इति ॥ 

तपादुकतमन्नमसौ नरए्यवि न तु खयं जीयत इत्यजर्; । अत एव केविरभिजञः 
शर दरः । किंच तस्यि रमयः किरणालिरग्वमपः चेरत दति [तिष्व 
मधःशञायी] वचनव्यल्ययः । सतता एतो व्याततः 1 

दशमी चाद 

सृतापयति स्वं देदयापांद्तल्मस्व; 1 
सस्य पये बद्विशिखा अणीया व्ययस्थितः › इवि ॥ 

[ आपाद्तरूमस्तकं } पादतटमारम्य मलकपर्यन्तम् । वर्णव्यत्ययः । छृत्छ- 
मपि सीं दे सदा संतापयति । सोऽयं शरारीरगतः पेतापोऽश्नि्द्मि लिहम् 
सुस्प पवाछाविरेपैः शृत्छवेहव्यापिनोऽेपध्ये वहिपिखा काचिच्याछाऽणौपाऽत्य. 
नतपष्मोध्वी सुपुतनानाडोनलिनोष्वं॑व्रष्रनपयनं रत्य व्यवस्थितो विरेपेणाव- 
स्थिता 1 

एकादशीगृचमाह-- 

नीवतोयदेमध्यपयादिषेतेव भाप्यरा 1 
नीवार्भूक॑वचन्वी पीता मंस्वत्यण्प॑मा, इति ॥ 

„ नयग ददातीति तोयदो भेवः1 स च वर्प नच्पूणलानरीचवर्गसताद्ाप्य 
मेव्य मध्येपि ब्िषुदलेव सेयं पवोकाऽपनिशिखा मास्व प्रमायनो, मीवार्- मीनस्य शकं दीप्य यथा तनु भति तद्रदियं द्विता न्वी मृषा, बहिः (बाह्य) 

+ भड्ाद्पागेभि वदेद् परसिद्ध ॥ 
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वद्वि रिते पीता गतव स्यत्, [ मासवच्ी ] दीपियुय मेत्; साच 
न्वी ( चाणुपमा ) भटकिकानां तनूनां पृदमस्तूनामुपमा मवितुं योग्या | 

द्वादशामर चमाह-- 

तस्र दि्वाा म॑ष्ये परपरा व्यवस्थितः । =“ 

सव्रह्मसगिदः स दरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः प्रथः स्वराट् (२), श्ति॥ 
अपिं बा सेरता प्च ॥ 

इति शष्णयङ्वेदीयतैनिरीयारण्यकद्शमभपाठके नारायणोपनिपदि 

श्रयोदशोऽ्तुवाकः ॥ ५३॥ 

तस्याः पूर्वोक्ताया वहिशिखाया मध्ये जगत्काएणभूतः प्रप्ातता विशेपेणावे- 
स्थितः । तप्योपाप्नार्भमलसष्यानतेऽपि न खयनत्पः घु पषदेवासकः । ब्रह्मा 

चलः । शिवो मौरषतिः। दरिरिनिरागतेः । इद्रः स्गापिपतिः । अक्षरो 
जगद्ेतु्मायापिशिष्टोऽन्तयीभो 1 "रः सरवीण पूतम कूटत्योऽक्षर उच्यते, इति 
भगरवत्तोक्ततवत् । प्रमो मायादूितः शुद्धधिदरूपः । अत एवे पारवश्परामावत्छ 

राटूएवयनेव राना । प्तरसदीपेमिद्यादिरतयपरतिपादितं पदमकोतामतीकाशभि्या 
दिवाकयोततप्रकरिण ध्यायेदिति तासर्यर्पः ॥ 

इति शष्णयलुरदीयतेतिरेय।रण्यके दशमप्रपाडके नारायणीयापरनामयेययुक्तायां 
या ्तवयामुनिपदि भाप्ये चरयोदशोऽनुवाकः ॥ १९ ॥ 

अथ चैको ऽनुवाकः । 

हृदानीमादि्यमण्डठे परत्रहमण उपाप्तनामाह-- 
आदित्यो वा एप एतन्मण्डलं तपंति तत्र ता ऋचस्त्वा 

मण्डल स चवं छोकोऽथ य॒ एप पुतक्तिन्मण्डलेऽ्ि- 
दीप्यति तानि सामानि स सान्नां टोकोभ्य थ एमं एत 

स्िनमण्डदेऽथिपि पुरपस्तानि यञ पिस यपा मण्ड 
ऊर सर यजुष लोकः सैपा तस्येदं मिया साति व 

# सीरिकानामरुनापिति दुक पठतम् । + यतर प, पुस्तक ( २० ) अङ्गो यतैते । 

१ ध्वा्येभ"। 
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एपोऽन्तरादिे दिरमयः पुरपः, इति ॥ 

शति कृप्गयज्ैदीयतैत्तिरोयारण्यकद्शमरपुठके नारयणोपनिषदि 
चतुर्शोऽतुवाकः ॥ १४॥ 

नारायणगब्गच्यो यः परमेधरः पूननुवकेऽभिदितः सर एप आदिलो प 
सोपाधिकः सरत्रादिलयस्पेभेव वकते । तस्य चाऽऽदियप्यैतदस्माभिरदरपमानं मण्डं 
कु्कामष्णं तेनस्तपति रसतापं करोति । ततर तसिन्मण्डडे ता यध्यापकमरिद्धौ 
अ्निमीठ इत्यादिका ऋषो वर्नते त्तस्मात्कारणान्मण्डलमृचा निप्पद्वितमिलभेः 

(ति शेषः) } स मृण्डटमाग ऋमििरतिप्यादित ऋचामृगमिमानिदेवानां सको निवा- 
प्पानम् । एवमृगात्पकत्वं मण्डलस्य ष्यत्वाऽयानन्तरं सामलिकतवं तत्र ध्यात 
व्यम् 1 कथमिति, उच्यते 1 एतस्मिन्पण्डले य एप यदेतद्धिदींप्यते भास्वरं तेजः 
भकारे तार्याधछरूपाणि वृददयतरादिसापानीति ध्यायेत् । सोऽविरभगः 
साघ्रां पामामिणानिद्रानां लोको निवातष्यानम् । अथ सामध्यानानम्तरं यद्ुरा- 
रमकत्वं ध्यातव्यम् ] कथभितयुच्पो 1 य॒ एप शाघे प्रतिद्ध एवसिमिन्ददयमनि 

मण्डले तदयेऽधिपि[च] एदपो देवतात्मा के तानि देवतार्पाणि यपीये 
ले्या्ीनि [ध्थयित् 1 स यजुरालक्रः पुरुषो यज्ञपा निष्पादितं मण्डलमिति ध्येयः । 
स] यञृभगो यज्पां यतुरमिमानिदरेवतानां रोको निवररस्यानम् ¡ सषा मण्डल. 
तदरथिहल्रलपुरपर्पा च्रय्येवेगुःतामासििफेव विद्या तपति प्रकाशते | यः पुर- 

पोऽआ्आभिरित एपोऽन्तरादिलय आदवित्यमण्डगमध्य दिर्मयो विद्यते । हिरण. 
यत्वे शालान्ते प्रपश्चित्म् -५अय य एगोऽन्तपद्ितये हिरण्मयः पुरुषो द्वये 
दिरण्यशमधररण्यकेशच आप्रणवास्तय ए सुवै.) इति ॥ 

पति ठप्णयुवरीपौतसिरीयारण्यकदशमपरषटङे नारायणीयापरनापेयपुक्तायां 
यश्गिवयामुपनिषदि माप्य बतुशोऽनुवाकः ॥ १४ ॥ 

भप पमद्रोऽनुबाद्धः ॥ 

पोक्ष्यैवाऽऽदवितयपुरुपस्य सवी्मफत्वटस्यमवसिमुषास्यपुं दकषयति-- 

आदित्यो ष तेन॒ ओनो वं यगवकुः प्रभाता 
मने मन्तुः सत्यो पिनो बाुराकायः माणो 
लोकपालः कः परि कं तत्पयमनमगृतं भीमौ 

भष. ३१२४८. "देवतान 
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विषयैः कतमः स्दवंधु त्रहौतद्शरुत युष पुरंष पप. मूता- 
नामधिप्तवरघणः सावुस्पर सलोक्वाप्ामोलेदास- 
मेव देवताना९ सायन्य९ सितां समानलोकतां - 
मामेति य पूं देदेत्युपनिपद् ; इमि ॥ 

= इति छप्मयसुयदीपतेतिरीयारण्यकद्रमपू नारायणोपनिर्पा 

पञ्चदशोऽनुवाकः ॥ १५ ॥. 

योऽयमुपास्यसेनोकत आदित्यः पत एव सवीत्मफलतवातते(फः । ते)नो दीतिः 1 
ओजो वरकारणम् । वकं शरीरशक्तिः । यज्ञः कीति; 1 चठ श्रोत्रमिन्धिय- 
[द्रयुम् । आत्मा देहः } मनोऽन्तःकरणम् । मन्यु; कोपः । परूर्वलल- 
तादः 1 मृदय्षमः । सत्यो मिनो देविपौ । वादुराकाक्रो एतविेषौ । 
भाणः पश्चवृत्तिः । लोकपाल इन्दरादिः। वाः प्रजापतिः 1 किमनिर्वचनीयम् । 
कँ प्सम् । तत्सरोक्षम् । सत्यै ययारपमापणम् । अन्नपरोद्नादि । अग्रतो दकमु. 
दायो मोक्षो वा। जीवः समक्लनीवकोटिः। विश्वः सर्वं जगद्वि्तेनप्तदविवा। कतपोऽ. 
त्यन्त सखम् । स्थयंमतयत्यादिवर्भितं ब्रह्म । पएततसर्वमादििय पएेतय्ः । ्चामरतो 
नित्य यपं आदित्यः पुरुपः पृेतवात् । एप् आदित्यः स्वपा भरतानामधिपतिः 
भुः } इतः परमेतत्परिज्ातुः फलमाह--यः पुगानेवसुक्तप्रफरेण बेदोपास्ते प 
पुमान्प्ायुज्यादिफं भ्ामरोति 1 द्विविधमुषापसनं हिरण्यगभेमिपतनं तदवयवमूतेवतो- 
पासनं वेति। त्र हिरण्यगर्मोपपिनाद्धपनाधिकमे सति ब्रह्मणो हिरण्यगर्भस्य सायुज्यं 
सदमावं तादात्म्यं भोति । मावनामन्ये सलोकतां रिरण्यग्भेण सहैकरोकनितरापतं 
प्रा्ोति । देवतेपास्तावपि मावनापित्ये पयेतासशर भूराजेनद्रा)दीनां देवतानां 

साज्यं माभोप्रि ¡ मानायां मध्यमे प्रति सातां हमानिधर्मता नामोत । 
मान्धे तु समानरोक्रतां भागनेति । "उततरमन्रमपविव्षयोपाल्िप्रकारमुपहरति 1 
इत्ये$ पो रतुवाकैर्कोपनिपदरदस्वभूता पिया प्रमततिति शेषः ॥ 

इति छृप्णयुदीयौततिरायाण्यकदशमपरपाठके नारायणीयाप्रनामयेययुक्ता्या 
याज्ञिकयामुपनिपदवि भाप्ये पचचदशोऽनुवाकः ॥ १५ ॥ 

२ अत्र घ. युष्के( ३२ ) भङ्गो वतते । + उत्तरभर जपव्रिवक्षयेति, जपदाय्धर्वानत्न बान 
पिर युक्तम् ॥ 

१. ष्व मुष कगाः दी" ॥ 



५८ 

८८ परिविष्टे रंएदीतः-- { भनु १६९ 1" 
अय पोटसोऽनुवाकः । 

इ१। पर नूतनशिवाख्यागरिकं एत्वा तत्र लिद्ध्तिष्ठापनावषरे प्रत्यहं पायविः 

दरपरति्ठापनावरे च विनियुक्ता जप्मन्निण पापक्तयाभौय पावैतोपतिनमस्कारौथा म्रा 
एच्यनो। “वलिक स्पापयति" ““ववित्रम् इति च मन्नषिद्नत्। [तत्परस्तु-- 

निधनपतये नमः 1 निधनपतान्किकाव नमः 1 उ्वौय् नमः 1 
ऊरध्ैलिद्गाय नः 1 हिरण्याय नमः । दिरण्पलिद्गाय नमः। 

सुवणीय नमः । सुवर्णलिङ्गाय नमः । दिग्वाय् नभ; । दिव्य 
लिङ्गाय नमः | भवाय नमः । भवलिङ्गाय नमः 1 शर्वाय नमः । 
्रषैलिङ्गाय नमः । शिवाय् नमः । दिवलिद्गाय नमः 1 व्वलाय 

नमः। उवललिङ्गाम नमः। आसाय नम; } आसचिद्गाय् नमः । 
परमाय नमः । परमशिङ्गाप नमः । एवतसोमस्पं॑सू्ैसय 
सर्वल्५ स्थाप्यति पाणिपत्रौ पयित्रमर् , इति ॥ 

इति फृष्णपलुर्वेदीयतैत्तिरी पारण्यके ददाममृपाठके नारायणोपनिपदि 
पोदश्चोऽजुवाकः ॥ १६ ॥ 

पृितीपतये नमोऽस्तु । फथेमूताय । नितं दूति भनति निधनानि तेषां प्रतिः 

कुेरस्सेण तपम । निघनानि पातीति निधनपः । मक्तभ्यप्तनोति विप्तारयतीति तः । 

िषनपृश्वाप्ती त्वेति निषनपतः 1 सानां स्मीषत्वाद्मिकः । प्त चाप्तौ स्र नेति 
पुनः कर्षारय", तै । उष्वयोध्वटेकेशु देवतासपेण वियमरानपित्यषैः । उर्ध्व 
लिङ्ायो्वलोकेप्वपि गवि द्रर्मेण स्थापयित्वा पूर्यप्रानावेदरथः | हिरण्याय 
सर्वीत्मकवत्कगकरूपराय । दिरण्टिङ्गाय कनकनिभिनटिद्ाकोराय । शोमनो वर्ण 
कान्ते तेत्सुव्णं रतं [तद् पाय) । दिरण््योक्ततवासुवणीशञदो रूबिूस्दऽ्य 
योगेन रने बदति । सुवर्णलिङ्गाय रनतनिभितटिन्नाकाराय । दिर्पाय युटोक- 
सुखल्पाय 1 दिन्पटिद्गायेन्द्रादितष्यापितदलकस्षदिन्वाकाराय । भवाय प्रर 

रूपाय, मचत्युत्पयते त्र्यण्डं यप्मादिंति वा मवत्तसै । भवरिद्काय भवश्ब्देन 
भवन्त; सप्तारिणो दक्षन्ते, तलोक पूज्यपानरिटामयादिलिद्वाक्तासय । शूणाति 
भरलये ब्रद्माण्डं हिनस्तीति शस्तस्मै । र महल्सुखं वाति गच्छति प्रा्तोतीति श, 

१द. शार्थगः! दप. ३३॥ 



1 चु १७} सभाष्यो ददागप्रपाटकः 1 ८३९ 

शर्वख्मं च तदिद्धं शिगटिङ्धप्ननस्व फल्याणकारित्वात्# ¡ जउ्यलाय व्योति 

स्वात् । ज्वखलिद्गाय मूषक वरदयमानद्वादशाज्योतिरिद्स्पाय । आत्माय 
निलतिठनगदात्मकाय । खोनं सुरनरादिष्वप्राणिरुहापु गोपिते बरहा वेदान्तक्तेण 

गमयति वित्ञापयत्तीति चिह्धं आत्मा सर्वजन्ुरूपश्या (पः , स नगेपतौ रिद्गश्चेयात्म- 

सरूप(चिद्)तस । यष्मदुत्कृ्टो नाति स परम्तत्मै ! पाति जगदिति प्रः। शमे 
मरक्षप्ाघ्राज्य इति रमः। प्त चातो पत चेति क्ैषारयः ! ठीने विनि सर्वज्ञता 
द्च्छत्यकाच्छति जानातीति टिद्वः । परमश्राप्तौ ठिद्धशेति परमचिह स्तस्मै परमि 
ङ्गाय नमः+ । एतत् । वचनविमक्तिव्यलययः । पतैः पुवोक्तेगयः सर्वशिक्गं रषुब- 
णायन्यतर(मोनिरितं ठिद्धमानं स्थापयति पर्वोऽपि चैवर्णको [लो]कः प्रतिप 
यति 1 दिदं कभेमूतम् । सोमस्य सूर्यस्य), ओपरक्षण्येन समरदेयतानां कारणमूत- 
भिति दोपः । प्राण्युपरक्तितसरववियवायमाना मन्ना वेदवाक्यविकिषा यस्य तपाणिम- 
शपू, भयीमयशरीपमिति यावत् । पवित्रयति पापिनः स्मरणमपेणेति पित्र् ॥ 

इति कृष्णयनुदीयतरततिरीयारण्यकदकषमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेवयुक्तायां 

यात्िकयामुपनिपदि प्ये पोडशोऽनुवाकेः ॥ १६ ॥ 

अधप राप्तदशोऽनबाकः । 

अप भवा्णिकानां शास्राभिकारिणां ज्ञानोत्ादनाय महुदेवपंबन्धिपु पराप) 
धक्मेपु मध्ये पश्चिमवक्नप्रतिपादक्मच्रमाद-- 

सद्योजातं भपदयामि सद्योजाताय बै नमो नगैः । भवे 
भवे नप्तिभवे मव माम् !\ भवोद्धवाय् नम॑; इति ॥ 

इति कृष्णसदीयतैत्तिरीयारण्यके द्दाममपृठके नारासणोपनिपि 
सप्तदशोऽरुवाकः ॥ १७ ॥ 

सधोजातनामकं यत्पन्निमवनत्ं तदं परमेश्वरं भ्रपयामि प्रभोमि ! वाश्राय 
सधोजाताय यै नमोऽस्तु । हे योजा भवे भवे तत्तन्निमित्तं मां न भवस्व 

# एतदभर ^ तदूपाय । शिवाय मद्वलसूपाय । शिवलिङ्गाय कल्याणक्तापकायः ॥ % इति धतु 

सक्षत । + नम शम्दार्तिः ग्रसे सबन्धरूजनार्थेति चु पटितुम् । # भत पुनः पुनरनमोऽ- 

पिवाति युक्तम् ॥ 

१.२४॥ 



८४० परिरिषटतेन सशदीरः- [ अदु १८-१९१ 

प्रपथे 1 तरसतिभदे नन्मातिदूयननिमित्तं मघ तचचक्तानाय प्रेरय] भयौ- 
दवाय पपार पचोनाताय नपोञ्सु ॥ 

इति इष्णसुर्बदयौत्तिरीयारण्यकरदशमप्रपाठके नारायणोपनिपदि मघ्ये 
पपददोऽगुवाकः ॥ १७ ¶ 

अथाटटद्कषोऽनुबाढः । 

उत्तएवकतरपरतिपादकमचमाह-- 
यापरदेवाय नें ज्येष्ठाय नमः त्रेष्ठाय नमै सद्राय 

नमः कार्लाय् नमः कर्टत्रिकरणाय नमो ववि 
करण्राय नमो व्लाय् नमो वलरमयनाय् नगः 

सर्भूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नम॑ः, इति ॥ 
इति कृप्णय्ेदीयतेत्तिरीपारण्यके दुव्ाम्पूके नारायणोप- 

निपद्यष्टादशोऽहुवाकः 1 १८ ॥ 
उत्तरवक्त्राय नमोऽस्तु ! कयंमूताय । वमं घूनदरं च दषं दीप्यमानं चेति वाम 

देवं तसमै । सर्वगदुतयत्तः पूवमावितवाज्ज्येष्ठाय । प्रशस्ततत्व्र्ठाय । प्रलये 
रोदनदेतृत्व्ुद्राय । अत एव प्राण्य ज्ञयहेतुत्वत्काटाम । के ससे यपि खी 
करोतीति फलं विषं नगच्छयते येनेति धिकरणे कं च तद्विकरणं धेति षटविकःएणं 
तै । रतां बरं विकते रिस्यते येन तद्यटविकरणं तटी 1 भप्वीणि पूतानि 
दमयति रिक्षयततीति सर्वभूतदमने तस 1 मन्पते सवे जन्ति मन पर््ञमुतछषं 
म॒नमु्मनं पर््ततमे मरनं च तदुमनं च|[मनोन्मन] त्ये ॥ 

इति कम्णयेरीकौलिरगरण्पकदङममपरके करायथोपनिपदि शाप्येऽ. 
छएादस्चोऽह्कः ॥ १८ 1 

दषिणकरत्रपरतिपरादकं मन्नमराह-- 
अषेरिभ्योऽथ परेभ्यो घोरयोरैतरेभ्यः 1 

# अत्रं धाय वखग्रमथनायेति पदर धुटितम् 1 तव्याप्यानं च ^“ वगय रक्टशकिभभ- 
रवादुपाय । रलद्रमधनाय स्वेच्छया सकलदक्लुपहदारकाय 1 ” द्ल्यादि स्यान्. 1 

१, ३५॥ 



दय् प्रिरितवेन संश्हीतः-- [अतु०२९] 

छणोऽधिपतिर्वषं कितो मे अस्तु सदागिवोमू इति ॥ 
इति एष्ययङदीयतैत्तिरीयारणयके दशममुपाढके नारायणोप्निपये- 

कर्वि्रोऽनुवाकेः ॥ २९१ ॥ 
योऽयमृ्मवकरो देवः सोऽयं सर्वविद्यानामीकश्ानो नियामकः । तथा सर्वभूता- 

मामिद्रानिनामीष्वरो नियामकः । च्रह्मायिपरिवेदस्यःधिकत्वेन पाटकः 1 तथा 
ब्रह्मणो हिरण्यमर्मस्वाधिपपिः । कशे यो व्रह्मा श्रद्धः परमात्मा पोऽ म ` 
मभराुग्रहाय शिवः दान्वोऽस्तु 1 सदारिषोम् स एव सदाशिव भम मवामि ] 

इति एृष्णयदुवेदीयौत्तिरीयारण्यक्दशमप्रपाटङे नारायणीयाप्रनामषे- 
युक्तायां या्तिकयामुपनिपदि माप्य एकविंशोऽनुवाकः ॥ ९१ ॥ 

भथ द्वाविंशोऽनुवाकः । 

ुनएपि हदेकताकं मच््ान्तरमाह-- 

नमो दिरण्पवाहवे दिरण्यवर्णीय दिरण्परूपाप दिरिण्यप- 
तपेऽभ्विकापतय उमापतये पञ्चपले नमो नपर) एति ॥ 

३ति ष्णयञदीपतचिरीयारण्यवे द्मे नारायणोप- 
निषदि दवा्िशोश्वुकाक्ः ॥ २२॥ 

नमःशिवाय | कथेपूताय । पशनामात्रहसलम्वपरयनतानां पतिनीयकः पपि । 
श्रायः सूम्बपर्यनताः पशवः परिकीर्तिताः 1 

वेषां हि नायक्तो य्लाच्छिवः पशुपतिः समृतः ॥५ 

[इषयुक्ततात्] उमायाः पृतिह्मापत्रिलसे । उमाशब्दः कविधि्व्याषयातः-- "ङ 
मेति मत्रा तपते निविद्धा पशवदूमास्यं सूयी जगाम दति । अन्विकायाः पाक्याः 
पतिरम्निकापतिलस्मै 1 दिरण्योपटकसषितनवनिभिपालकतवदधिरण्यपतिसम । िष्ष- 
सपाय तेनेमाय 1 हिरण्यददनक्राम्या दुर्टमा वणो वेदसराणि यस्मादुखयन्ते 
हिरण्यवर्णः | यथा दद्ध्रिणां हिरण्यं दुखैमं त्यागिनां गृष्ङठे पित्वा वेदाक्ष्णां 
दुधमत्वमिति मावः । दिरण्याद्षे केसकायमानयादूषटकषितमदवयवाय नमः ॥ 

इति कृष्णयुेदीपौततिदीयारण्यक्दशसपरपाठके नासयणीयापरनमपरेयनु- 
क्ताथां यतिक्यापूपनिप्दि माप्ये दाव्रिोऽनुगराङः॥ २२९ ॥ 

# गमःशम्ददूय मेक सवन्यदोठनादेमिति युक पटितुम् ६ 

११.३८।१. ३९। 



[अतु०२३-२४] समाप्य दक्षमप्रपारकः 1 1. 

अय व्रयावदयोऽनुचाकः 

पतेक्तप्रकारेणोपापतीनस्व पुर्प्योपास्यनमस्काराेकामूृचमाह -- 
शष्व^ सत्वं परं बह्म शुरुपं शष्णपिङंटम् । 

उरं विपाकं वि््पाय वै नमो नमः, इति ॥ 
इति कृष्णयजुर्वेद यतैततिरीयारण्यके दापने नारायणोप- 

निषदि बरयोविदोऽु्ाकः 1 २२॥ 
यदेतत्परं ब्रह्य तरसल्यमनाध्यम् । सत्यत्वे च द्विविधं व्यावहारिकं पारमाधिकं 

श | हिरण्यगर्भरूपं भ्यावदारं सत्यं तननिराकृणेन पारपाधिकं सलं प्रतिपादपि- 

तुतं सध्यमिति विरेप्यते } अत्यन्तं सयमि्य्ैः । तादशं ब्रह्म मक्तानुप्रहायो- 
भहेश्वरात्मकपुरुपरूपं मवति । त्च दक्षिणे महेशरमागे कृष्णवर्ण उपामामे वमि 

. पिङ्नरवर्णः । प्त च योगेन स्वकीयं रेतो ब्रह्मन्ये धृत्ोध्यरेता भवति । तिनेधत्वा- 
द्विरूपः । तादशं पलेशवरमनुश्त्येति रोषः । रिष्वरूप।य॒ जगत्कारणे सवै. 
जमृदरातमङाय श्रविरूपासाय पुरुपयेप नमरकायेऽप्तु ॥ 

इति कृप्णयदरवदीथीत्तिरीयारण्यकदशमप्रपाठके नारायभणोयापरनामपेययु- 
क्तायां यात्तिकेथामुपनिपदि मप्ये त्रयोरिशञोऽनुत्रकः ॥ ९३ ॥ 

अय चहु{शोऽनुाक ॥ 

स्द्वारं मतमाह-- 
सर्वै स्रस्तं स्वाय नमं अस्तु 1 
धो वै शद्रः सन्महो नमो नम॑ः । 
विन भुतं रवं चित्र वंहुषा जाते जायमानं च यद् । 
सर्वो दध द्दरसतसं सदराय नमं अस्तु, इति ॥ 

कति दृप्णयलुदीयसैचिरीयारण्यके दशममपाटके मारायणोप- 
निपदि चतुर्विशोऽहुवाकः ॥ २४ ॥ 

यो ददः पीतिः परगेषु भ््तदधः स पच सर्वो जीवरूपेण सशरीर भवि- 
शत्वात् । त्त स्वीत्मकाय रुद्राय नमोऽस्तु 1 परङृतिषुरूपयोमेष्ये नडात्मिकां 

# दद् पदमधिकम् ॥ 

१ ०२. ४१। 



८४४ प्रियेन संग्दीतः-- [अत्०२१-१६] 

अङ्ृतिमशह्च चिदात्मकः पुरषो यो वियते घ॒ एव मच्तु्रहाय सदरमरत्सेणावमा- 
सते, तप्मा्(्र)[स्तुतः सम्मदः “देव सोम्येदमग्र आपतत् इतिश्ुतिप्रतिपा्य- 
भवध्वं पूष तेजः । तदिशाय रदरव एः पुनर्ममस्कारोऽस्तु । यञ्दं विश्वम 
यश्च भूतं नतन पराणिनातमस्तीति चेतनयेतनरूपेण विचि यदधुवनं जगत् › तत्रापि 
यजगजात पूषेमगोत्पतं यचेदानीं जायमानं स सर्वोऽपि पष्वपप द्रो हि। 
तद्यतिरकेण वास्तव्य जगतो नित्सयितुमशक्यत्वात् 1 तादृशाय प्वौत्मकाय दद्राय 
नमारोऽस्तु ॥ 

इति कृष्णयङुेदीयतैत्तिरीयारण्यकदशमप्रपाटके नारायणीयापरनामपेषनु, 
क्तायां यारिक्यामुपनिपद्वि माप्ये चतूर्विशोऽनुनाकः 1 २४ ॥ 

अय पशविशोऽनुवाकः । 

सर्वो देप स्रस्तं शराय नमो अस्तु, इति 1 

इति प्णयशुर्ेदीयतेनिरीयारण्यवेः द्दाममपाठके नारायणोपनिषदि 
पञ्चर्धिदोऽठुबाकः ॥ २५ ॥ 

कदुद्रापेति 1 ५कःय प्रंप्तायाम्)? दति धातोरुूतपनः कच्छब्दः प्रशंपतामाह् । ततः 
यत्द्ः प्रशस्तो रद्र । मचेतते भ्षश्ानयुक्ताय । [पीदष्टमाय] “मिह तेच” 
इति धातुः । अभीष्टानां कामानामतिदायेन सेवकाय । स्तोतु: कामप्रदपिलषैः | 
त्यते, अवा$ऽदौ सकारस्य च्छन्दो जोषः! सव्याय सोतुं योऽवेवयर्थः । इदे 
हदयवितवेन तद्रूपायः दरौतमसतिरयेन पुलकरं स्तुतिरूप वावयं वोचेम कपयेम 1 
सर्गौ दीति पूववत् 

इति इृष्णयनुदीयौत्तिीयारण्यकदशमभपाटके नारायणोयापरनामयेषयुक्तायां 
यज्िकंयापुपनिषदि प्ये पर्वि्षोऽनुाकः ॥ २१ ॥ 

\ 

भय पद्धोऽनुाङ ४ 

भयागनिहेश्रकर्ममि होमप्ताधद्रन्य्य कारणभूतं वृक्षविशेपं विधत्े-- 

यस्य बकंद्लमपरिदोत्रंणी भवति मत्ये- 

१.२द् + 



[अबु०२६-२७] समाप्यो दकापपरपाठकः। ८४५ 

चास्याऽऽहंतयस्लिषन््यथो तिष्ठत्य, इति ॥ 

इति दप्णयवदी यतैत्तिरीयारण्यकदश्नममपाय्ये नारायणोपनिषदि 
पदूविशोऽनुवाकः ॥ २६ । 

अप्निोतर हव्ये यया द्यी पेयमम्निोधहनण, सा च वैकती किक्क- 
सास्थेन पृण निष्पद्विता यस्याग्िहोत्रिणो भवलस्यामरिो्निण आहुतयल्तयाऽ- 
भिहोजहवण्या प्रक्षिप्ताः सलः परततितिष्टन्येव फलप्रदा मवन्तयेव । अधो अपि च मि 
एिटयै, अनुषरतुश्ि्तशुद्धिद्धाय तचत्तान्तिषठायं॑संपचन्ते । मुमुभोधित्तुदिद्रारा 

येदोक्तानां कृत्लकर्णा मोध्षप्ताथनल्वं चेतयितुमुषरक्षणत्वेन कर्मा्धमूतो परकतव्रक्षो 
विहितः ॥ 

इति एष्य तुरदीयौस्िरीयारण्यकदशमप्रपाठके नागरयणीयापदनामयेयवुचायां 
याङ्गिकयारुपनिपदि मप्ये परर्वशोऽनुवाकः ॥ २६ ॥ 

भय पप्तविशोऽनुवाकः । 

रित्तकुद्धिहेत्नां कर्मणां सेगरदेणोपयोगमस्िन्मक्षमकरणे सूचयित्वा प्रतिबन्धनि- 
यागकान्रसोतनानास्ना्प्यत्वेनभिषत्ते-- 

कृणुप्व पाज इति पथं, इति ॥ 

इति रृष्णयङ्ैदुयरेत्तिरीयारण्यकदशममपारके नारायणोपनिषादि 
सप्रयिशोऽनुवाकः ॥ २७ ॥ 

यस्य पैकङ्कलक्िदव्रहयणीयनुवाकान्ते कृणुप्व पान इति पञ्चेति प्रतीफत्वेन 
पठिताः सुहितायां प्रथपकण्डे दविहीयपरपाठके पटिताः पथर्वो [ जपितन्या इति 

रोषः । ताश्च ] व्यासयास्यामः † कणुप्व पान इति प्र्ारृषप्डन्दस्का वामदेव 
अपनिदेवताकाः 1 अक्षिनरक्पशचके मगवाननिरभिषटयते । 

एष्व पानः परति न एं याहि रजेवामेवा९ डेन । 

तृष्वीमनु प्रतितं दटूणानोऽस्तंऽपति विष्यं रजसिः ॥ 

कृपयेति । हेऽओऽस्मदीयकामक्रोषादशवरपहारायं परनो बलमस्मन्य छृणुप्न दरुपव। 
तत्र दान्तः । प्रौ विक्लीणं परहितं  प्रसितिमिव जालमिव 1 नकार् उपमार्थः ॥ 
परीयन्ते बध्यन्ते पक्षिणो यया शरकर्भण सरा प्रतिनिरनाटिम् । "िववन्धते" इति धातुः ॥ 
यथ् पक्षिमतहा निपादा्तदन्धना् आरे विक्त प्रप्ासयन्ति तया मो ममवत 

षच. ज्दै। २.४४) 



` ८द् एरिधिष्वेन सैणदीतः-- [अनु०२७] 

ब भष्ारयेदयरमः। ततो राजेव नृप इवाृवान््हाययान्निमेन गजेन तदुपरक्षितचतुर- 
द्वबहेन श्ून्ति याहि गच्छ । अमन्ति मनन्ति स्वामिनपित्यमाः सेवकाः, तदवानम- 
वान् । यथा राजा चतुरह बरुपरदितः सव्टाृन्हतु मच्छि तथा तमपि भो मगद 
ममऽसदीयरानून्तेहु गच्छेत्यथैः 1 त्वं फयमूतः । तूर्य प्रपितिमनु द्रूणानः । 
अधर विभक्तिव्यत्यय; । वृष्या शीव पेहारपाथनया प्रित्या शान्रूननु पायन 
पृश्वद्रटुणानो रिसतयन् । "दु ि्ायाम्'› इति घातुः 1 अस्ता 1 “अघ क्षेपे इति 

धातुः । बाणानां प्रसेपकोऽपि । यस्मदिवं तस्मा्रतष्तो दैतेयास्तपिटरति्तपहेवुमि- 
रायु्रिष्य तादय । अक्िन्मन्ने बाह्यम्यन्रशडुनिदृ्तिरमिपरर्यनायाः फठ् । 

तपर प्रमाप आश्य पतन्तु प्ता शोगौचानः ॥ 

तप्ये चुहां पतक न सरितो विभून् विप्व॑गृष्काः ॥ 

तथेवि। मो मगवस्तने भ्रमाः सवत्र प्राणिनः पीडयितुं भरमणश्चीला आशुयाऽहोरा- 
घ्रयोः सीरं यान्तीत्लतः पेचरनीलायुया । जपत ल्ेपहरन्दसतः । एवंविधा पे पिशानाः 
पतन्ति । “धतत गतौ" ! इतस्ततो गच्छन्ति । तान्पतङ्वान्पतनशीखानिशाचांसपूपि 
अपद्मतपनशीढानि र्षांति च धृता प्रगक्मेन | “'जिधूषा प्रागर्म्ये, इति पातुः । 
तव तेनततति शेषः । अदुष्ट देतयधैः । त्वे कथंभूतः । शोशचानोऽनतवदिःशतून- „ 
तिदुःलवन् । यद्रा शोशुचानो देदीप्यमानः । “शुच दोपतौ? इति धातुः । पुनः कर॑-" 
मृतः। गुहा सुच दूयमानृतपुरोडःशादिर्पहविप्या(प्मानिति शेपः । पुनः क्मूतः। 
“दो अवसण्डने" 1 रातेः सम्पद्ल दितः खण्ठितोऽसदरिहः । एवेविषरत्वं शाभूणां 
वाह्मानापान्तपणां च विष्वगुपर्यध्तिथेक्समैत उर्का अलातज्वाख विर्न प्रप्तार- 
येत्यषैः | 

भ्रति स्पशो विदन वूथितमेो मवा परधुिशो अत्या अद्यः } 
योरौ दूरे मवशरते। यो अन्ये मा दि व्वपिरा्दयर्पत् ॥ 

भरीति। मो ममवत तूितमोऽतितिप्रतमस्ं स्गः। “वश वाधने" द्राकारान्तो 
दवितीयामहवननम् । वाघकाऽशन्चन्रति पिपून पररोरवटूध्वा नलः किंचा्या जसादी- 
याया विज्ञः पुतरादिप्रनायाः पायुः पाति रक्षतीति पायु रक्षको मव | किं नोऽस्माकं 
दृरऽन्सन्तिके च योऽवशंते।ऽये पापं शंप्ततीच्छतीलवशंसः । धाति" इच्छायाम्. | 
तमप पर्ति देषः । अहमप्यदन्धः शच्रुभिरनूपर्हिपिते मवमि 1 प्द्भ्यु हिसा 
याम्? { दं च किः फोऽपरि उान्दसरोऽयं प्रयोगः । व्यपिव्येथको राक्षप्रलते व पुर्- 
स्तान्माऽऽद्पर्ीन्माऽऽपृषटोऽम्दित्यषः । अप्निदरनस्य रा्प्तरिशायादिपरायनरेतु- 
स्वात् । तपा च नीह्िाखषू-- 



[अदु २८] सभाप्यो ददामपपाठकः । ८४०७ 

दिवा पू्परतायेन रापनौ वहिप्रतापतः । 
पिराचरक्षप्नादीनां दूरतस्तु प्रटायनम् ॥ 
तस्माद्रात्री मनुप्याणां कने मारे ुहेऽपि षा । 
सहिेवनमाहातम्यासिशावादिषडययनम्” इति ॥ 

उमे तिष्ठ परयातैनुपय न्य॑मिन्न ५ ओपतात्निमदेते । 

यो नौ अरति प्मिघान चतरे नीचा तै भयत न शुष्कम् ॥ 

उदिति । भो मगयतन्नेऽस्ानुग्रहीतृमरतिष्ठ 1 अघ्तान््ति दयामावनुप्व । अभि. 
घान्कामद्रीननितरानेषताद्धप्मी कुर । “उप दाहे 1 फं च मोल्िमरहैते मोखीश्णायुष 

नोऽप्माकमुपरि यः कथिद्रातितवं चतः एतवांलगस्मद्रोदिणं शुष्कमतसं न कक्षवृा- 
दविमिव धक्षि दम्यं कुर । नीचा नीचैरघ्रो नरकमर्गे च कुरु । मोः समिधान देदीप्यमान 
बहे । “निदृन्धो दीकषी" 1 सपेमेतद्मदीयं कां प्रापयेदर्षः 1 

उवी भ॑ परतितिप्यप्यस्मदातिप्ठणुष्व दैव्ये 1 
अर्व स्थिरा तैतदि यतुनूनौ जामिम अरणीि रा्ून् ॥ 

ऊय इति । मो भगवक्पनेऽस्सदविभक्तिव्यत्ययः । अस्माकं कामादीन्पिपूनध्यधिकं 
भरतिविध्य ताडय । भत एव दैव्यानि देषतापबन्धीनि सत्कमीणि सटुपा्नानि चाऽऽविः 
पट्ुपव प्रकटय । अत एव्व त्पलयोकपश्तू््लोकमरदो भव । विच यादना यातु 
धानानि पुण्यलेकविरोषिनां रसप्ं स्वणि धरूप्यवततुदि, अवतीणवरर्वीकणि कुर 1 
किच नािमारस्यादिकं परलिज्य प्रयृणोटि विनाशाय । क्रंचनामिमनारस्यं यथा मवति 
तपा जमत्वहर्ुषयुक्ताभ्शचर-परमृणीहि । धृर्हिसायाम्ः" । नामिताऽऽहत्यपीडद्- 
वित्यभिषानात् । पञ्चानापृचामयममिप्रायः । मे सगव बैलोक्यनायकास्मदौयान्त- 
हिःाभूनिपूल्य प्त्कप परमत्योन्तःकरणं विमली शतं पंवतप्रान्मरषोपु्ादिभिः 

^ पह मुक्ति दत्वा मरणाटू्यं सदृटुम्बाय मं मु यच्छेति ॥ 
इनि कृप्णयजुदीयौत्तिरीयारण्यकदमप्रपारके नारायणीयापरनामपेयुक्तायां 

या्तिक्यामुपनिपदि भाप्ये सपतर्विशोऽनुवाकः ॥ २७ ॥ 

अयाादेशोऽनुवाकः 1 

जीबनहेतुसेच्रामादिदवारा मुक्तिद एयिवीदेवतयकं मच्रमाह-- 

अदितिर्देवा गन्धवा मर्याः पितरोऽुरास्तेषा५ 
सभ्ूवानौं माता मेदि भहता मही सावित्री 



८९८ पररिरिष्टतवेन संश्दीवः-- [ अनु २९] 

सायन जर्गतयु्वी पृध्वी वंहुखा विषां भूता कर॑त- 
माकाया सा ससेदयपृततोतं वसिष्ठः, इति ॥ 

इति कृप्णयुवदीयतैचिरीयारण्यके देशममपाठके नारायणोपनिषय- 
एविशोऽनुवाकः ॥ २८ ॥ 

सपितिशब्दोऽखण्डिति व्युत्पत्या सूगिश्रचे ] अन एव ॒निषषडुकोरेण प्रपिवी - 
नामु पटितः। देवादयः पश्च जतिविेपा अदिविरूपाः। एते त समप्ाण्दिहानामुष- 
दक्षकः । अतक्ेपं सर्वभूतानां देदोषादानत्वादियमदिति्माता नननी । मेदिनी 
सधुकरैदमरेदस्ा जाता । जधव। मेदिनी कञ्नियभेः । शषदती राणभिका धैर्य 
गुता वा । सच्च पप्राणिकृतेषद्रबपहिष्णुतेनावगन्तभ्यम् 1 मरी पूज्या । सापित्री 
पिहुः प्रेएकस्यान्तयीमिणः समन्धिनी । गायत्री गायकान्योपा्कांसायते रकषतरी- 
सष; ! जगती नगदोभ्रयमूता । उव्यनेकषस्वाव्या । पृथी; अनेकविषापी 1 
बहुला निनिडावयवा ! पिना वासिका । [मूता] भाणिरेहोत्प्तेः पूषैमेव विद्य. 
साना | कतपाऽतिश्षमेन एुखखूपा । काया स्ैपराणििहर्पेण परिणता । सा प्रतिद्धा। 
स्या व्यवहारदशायां बधरदिता । इयेवं वहे गहामृनिपह । तमैधाशूता मए- 
रहिता चतुर्ुणपर्यकीनिऽप्यवस्तेलेवमम्य वततिष्ठ एवाऽऽह् । अतोऽस्य मन्य 
वसिष्ठ ऋपिरितय्षः ॥ 

इति एष्णयदीयौत्तिरोयारण्यददुशतमपरपाठके नारायणीयाप्नामभेययुक्ताया 
यात्तिक्याएुपनिपदि भाव्येऽ्ारविशोऽनुवाकः ॥ ९८ ॥ 

म्ोनरिगोऽनुबार । 

र्ठमावकतोपद्रपरिहरिणोपकारिणिमन्येवताकं म॒च्रपाह-- 
आपो वा इद^ सर्व विष्वा भूतान्यापः पाणा वा आप 
पाद आपोऽन्ुप्रापोऽरतमापः सब्राढापे। पिरादापैः 
खरादापन्छन्दास्यापो ज्पोतीसस्यापौ यजुश्सपापः 

सत्यमापः सरव देता यापो भूमुदः सुवराप ओम्+द्ति॥ 
इति हृप्ययजु्दीपतैत्िरीपारण्यकदद्मममपारके नारापभोपनिष्रे- 

कोन्िशषोऽुकाकः !॥ २९ ॥ 

# मट्तेनयप्य च्त्यानमेनन् 1 

१. ४५।२ ध. ६ 



{ अतु° १० } समाप्य दकपप्रपागकः । ८९ 

यदिदं जगदसि तत्सर्मभापो पै जट्मेव । कथमिति प्रपते । विश्वा भूतानि 
सरवीण शरीरण्यापो मम् । रेवोर्पेण तदुसादकत्यत् । माणाः य शरीरवकिा- 
यवोऽप्यापः; । उदकेन प्राणानामास्थायनात् । जत एव च्छन्दोगा आमनन्ति 
५ आपोमयः प्राणो न पितो विच्ेत्छते इति । पशवो गवादथोऽ्यापः। क्षौर 
स्मेण तत्र प्रिणतत्वात् । अ मीहियवादिकमापः । नठ्स्यम्हेतुतवं प्रसिद्वम् । 

अषएतमरापः । पम्यप्रानत इति पूत्रात्मा हिरण्यम्मः सत्राद् ! वित्पषटं रानत 
इति व्रघमण्डेहः परमो बिराट। इन्दियादिरपेकमेण खयमेव रानत इलव्याङ्ृताभि- 
मानीश्वरः खराद् । छन्दांसि गरायध्यदीनि ! ज्योतींप्यादियादीनि । पन्ञन्यनिय- 
यतासषरा मनाः । सद्यं यमारथकपनम् । सर्वा देवता इन्द्रादयः ¦ मूैवः सुषल्रपो 
यकाः । सप्रादादिलेकत्रयन्तार्भस्मेणाऽऽपः स्यन्ते । एताथाऽऽपो मूठकारणपरमा- 
ह्मण प्रणवपरतिषाया इति यत्तर्मोकारः पठितः ॥ 

इति शप्णयुेदीयतेत्िपीयारप्यरुदशमप्रपाठफे नारायणीापरनाम्पेययुक्तायां 

याजिक्याघुपतिपादे माप्य एशेनर्भिक्ोऽृ्ाफः ॥ २९ ॥ 

अय पिशोऽनुवाकः । 

माष्यद्धिकपतप्यानुष्टनिऽभिपनितनयपानार्थ मन्नमाह-- 

यप्र; पुनन्तु पृथिवी पृथिवी पूता पुनातु माम् । 

पनन्त बरणस्यतित्रं परता पुनातु माम् ॥ 
युचिष्टमेज्यं यद दुधितं मम॑ ॥ 

सै एनन्तु मामापोऽसतां चं भतिप्रदः स्वाहां, इति ॥ 

धति शृप्णयटर्गदीयतैचिरी यारण्यकदुदाममुपाठके नारायणोपनिपदि 
तिशोऽुवाकः ॥ ३० ॥ 

या आप्ताः पृथिवीं पुनन्तु प्रक्षालनेन शोषयन्तु । प्ता च पृथिवीं पूता शुदा 

सती मामदुषठानार पुनातु शोषयतु 1 तया बरदमणो वेद्य पतिः पारक्माचायनेता 
जापः पुनन्तु । तेनाऽ पदिएं ब्रह [द] खस्पं एता खयं शतं पन्मा नात् 1 
अन्यमक्तावशि्टस्पपुचछि्ट यदस्ति तदभोल्यं भोक्परयोग्ं तादशं कदानिन्बथा 

भ्म. । यद्रा ुशररितमन्यदपि भ्रतिपरिद्धाचएणरूपं मम् किनितंपनं तरस परि- 

केष. ५७ 



८९० पररििषएतेन संग्दीतः-- { अतु° ६१] 

ह्येत शेषः 1 ततो मापापः पुनन्तु । तथाऽसतां ्र्ारीनां मतिग्रदं च मया 
कृतं पुनन्तु 1 तदरयमिदमभिमन्नितमुदकं स्वाहा मदौयवक्चाग्नौ सुहुतमस्तु ॥ 

इति इृष्णयनुरवदीयतक्तितीयारष्यकदश्षममरपाठके नादायणोयापनामपेषयुक्तायां 
यात्िकयामुपनिषदि माप्य रिदोऽनुवाकः ॥ ३० ॥ 

सधकतर्धोऽनुवाक. । 

परायतष्याकलि जट्पानार्थं मन्नमह-- 

अभिश्च मा मन्युश् मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः । 

पापेभ्यो रक्षन्ताम् । यदद्वा पापमकार्षम् । पनसा 

ाचां दस्ताम्याम्। पद्यापुदेरेण शिश्ना 1 अहेस्त- 

दवङुम्पतु । ्यारकचं दुरित मिं । इदमद माष- 
गतयोनौ । स्पे ्योतिपि शुरोमि खदा, इति॥ 

इति कृष्णयजेदीयतैिरीयारण्यकदकाममूपाठके नारायणोपनिष" 
देकिशोऽदुवाकः ॥ २१॥ 

योऽयमभ्निरसति सश्च मनुः कोधाभिनानी देको ये च मन्युपतयः सोषस्तामिनप्त- 
त्नियासका देवाः प्न, ते सर्वेऽपि न्युतेभ्यो मदीयकोपनिप्पादितिम्यः पपिभ्यो 
{मामां ] रन्ता पापिनं मां तत्पापविनाशनेन पाटयन्तु । ंचरतीतेनाद्ा चस्ि- 
हनि यत्पापमकार्प कृतवानस्ति । केन पताधनेन, मनआदिभिः शि्नान्ताषयैः 

तत्सर्वं पापमदृरवदटग्पत् } अहरमिमानी देवो षिनाशथतु 1 पररहिपरादिचिननं मामप 
पाणम् । अगप्रयानूतादिमापणं वाचिकम् | सभिवारहोमादिकं रस्तश्तम् । पद्वेन 
मोबाद्णस्शंदिके पादकतम् 1 अमोऽ्यमोननमुद्रकृतम् \ अगम्यागमनं दविशष्- 
तम् । अधवा किमनेन परिगितयणनेन, यत्किमपि दुरितं मयि निपन्नमिदूं पाप 
नातं वं तत्कतीरं मां च दि्तशरोररूपमगृतयोनौ मरणपहिते जगत्कारणे स्ये 
वाधरषिते ज्योतिषि स्वयेभ्रकाशे वस्तुनि लुक्ेमि पकिपाम्यदम् » मनेन होमेन 
तततव मस्मी करोमि ! नदरधमभिमन्नितं न> स्वाद मदीयमुखात्ौ स्वाहुतमम्तु ॥ 

इति क्ृप्णयतुरदीयौत्तिरोयारप्वक्दरममपाञ्के नारायणोयाप्ररनामपेयधुक्ताथां 
याज्तिकेयमूषनिपदि माप्य एकव्रिशोऽनुतराकः 1 ३१ ४ 

१. ४८१ 



[अनू ०६२-३६] समाप्य दकषमप्रपाठकः । ८५१ 

अय द्वाकरियोऽनुवाकः । 

भरातःसध्याकाटे नदपाना्ं मन्नमाह-- 

सरथथ मा मनटुभ मन्युपतयय मनयुभ्पः । 
पापेभ्यो रमन्ताम् । यद्रात्रिया परप॑मकारपम् । 
सन्ता वाचां दस्ताभ्पामर । प्यापुद्रेण शिन्ना । 

रात्रिस्तदवलुम्यतु । यच्किचं दुरितं पिं । इदमहं 

मामषटतयोनौ। सय उ्योतिपि जुदोमि स्वाश+इति॥ 

हति हृप्णयङ्ैदीयतैप्िरीयारण्यकदममपुरके नारायणोपनि- 
पदि द्रा्िश्चोऽदुवाकः ॥ २३२ ॥ 

सूेऽिप्पदके सूर्योपाधिकरे । अन्यत पूश्वदयाए्येवम् ॥ 

इति कृष्णयङुरदीयौततिपीयारण्यकदश्षमभपाटफे न।रायणोयाप्रनागपेययुक्तायां 
या्ञिकयामूपनिपदि भाप्ये द्ा्िशोऽ्ुगकः ॥ ३२ ॥ 

अय व्रयन्निशोऽनुवाकः 1 

भ्राणायामादिषु सुपतराऽऽवदयकस्योकारस्य परसङ्ध।रप्यादिकमुच्यते-- 

आओमिेका्षरं ब्रह्म । अगिर्देवता चलं 
इदयापेष् । गायत्रै छन्द॑ प्रयास सर" 
परम् । सायुज्यं विनियोगम्, इति ॥ 

इति कृप्णय्वेदीयतैत्िरीदारण्यकदद्चमपपाडके नारायणोपनि- 
पदि प्रयदविश्ोऽदुवाकः ॥ ३३ ॥ 

ओमिति यदेकाक्षरमस्ति त्र्य पमसतव्रघण्डोत्प्निप्ितिमद्न कारणम् । तष्य 
देवता वाच्यमूत वस्स्व्निः 1 जभिशव्दोऽत्र रूढ्या देवताविश्चपवाचको न मवति, 
अपि दु योगेन प्रमात्मवाचकः | अङ्कति स्वं नगद्याभोतीलन्िः { अभनिशब्दोपल- 
कषितं ्र्मेति यच्चदार्षपषिः ! मन्त्रोऽपि बहम, बटपिरपि बरघ्म, देवाऽपि नद स्व॑ 
खयतम; । यायने दैवी यायनी छन्दः । विनियोगं विनियोगः} सायुज्य 

११.४९1 द.५०॥ 



८५२् परिरिषटयेन संश्दीतः-- [अतु ०३४] 

्रायुभ्ये पलल्लावपतौ । कर्वे पायुन्ये, [परमात्म] परमात्मठक्तणे 1 तथा सस्पं 

सर्पे सर्वमगतपमानरूपे । सर्वतमकं इति यावत् 1 सवैतर व्यत्ययो बोध्यः ॥ 

इति सृप्णय्ैदीयौतचिरीयारण्यवदशषमप्रपाठके नारायणीयापर्नामपेययुक्तायां 

याक्ञिक्यामुपनिपदि माप्य श्रवलिशोऽनुवाकः॥ ६३ ॥ 

अध॒ चतुिशोभ्नुवाष्ः । 

पध्यात्रय(ये) मारमनादृष्वं गाय्या आवादनमन्नमाह--- 

आपलु वस्दा देवी अक्षरं रह्म संभवम् । गयौ 

छन्द॑सां मतिदं वर॑ जुपसतं मे ! यददंर॑ते पापं तद~ 

हस्तिषुन्यंते । यदरा्रिषाररते पापं तद्रत्नियासति- 

शच्प॑ते। समने मंहादेमि सेध्या्विये स्रवति, इति ॥ 

इति कृष्णयुदीयतैततिरीयारण्यकदशममपाके नारायणेोपनि- 
पदि चतुर्खिशोऽ्तुवाकः ॥ ३४ ॥ 

वरदाऽम्मदमीवरम्दा देवी गायतरोरन्दोभिमानिनी देवताऽ्रं विनाशरदित 

संमितं प्म्यमेदान्वप्रमणिन निशितं त्र्य जगत्कारणे प्रं तत््मृदिदयाऽऽयात्वाग- 
च्छतु 1 अस्माकं चहमतस्ं बोययितुमागच्छलियेः । अयमेवं उत्रा्थैन सटी 

“ कियते । छन्दसां गायत्रीधिषटुयादीनां वेदानां वा माता जननो देवता [गायब] 
गायत्री गायघीशव्दाभिये (अयेनोऽस्तामिप्यया नोऽसि ममेदु ब्रह्म वेदान- 

अतिपाथं वं लुपस्च नषयतु 1 उपदि्वित्य्ः । किच हे संष्पाविध्े प्राय 

परत्तःतभौ मगा ष्या तादृशी या दिद्याऽनुषठानूपा तत्सबुदध। सैध्याविये शरस्वति 
तवद्भखो यदद्मावपित्रहनि पापं फुर्ते तददवात्ततित्रहनि तेन पपि प्रतिमुच्यते 

विमुच्यतां छदो मूयादिति मावः । यद्रातिया्यां रत्री ॥ अन्परतमानम् । एते 
छन्दकः श्रपोगाः ॥ 

शति शस्णयसुरवदीयचिरोयारण्यवदशम्पाटके नारायभोयापरनामप्रेययुतायां 
याक्तियामुषनिषदि भाप्ये नतुिरोऽनुवाकः 1 ३४ ॥ 

+ धतुशिदरान्तमीवनिकन्रयोजनम् ॥ 

4 छ. गयश्री 1२ प. ५११ 



[अन् ०६५ सभाप्यो दशममपाठकरः । ८९३ 
भप पा्निंसोऽनुवाकः ॥ 

गाकत्या आवाहनमगन््रमाह-- 

ओनोऽसि सऽपि बलमसि भराजेऽपि देवानां 
धापनामऽप्षि विध्व॑मसि विनायुः सर्पि स्वी- 

युरमिभूरसयो गायत्रीमावाहयामि सायितरीपावांद- 
यामि सरस्वतीमावांहयापि छन्दर्पानावांहयामि 
भियमावांहयापि गायत्रिया मायत्नी च्छन्दो 
विन्वामित्र ऋषिः सदिता देवताऽगरिषैलं हमा 
शिरो विष्णुहैदय द्रः विख पृथिष्ी योनिः माणा- 
पानग्यानोदानसमाना! समाणा नेतवर्णा सारूया- 
यनतगोत्रा गायत्री चतु्विरदयक्षरा निषदां 
पक्तिः पञचशीपोपनयने विनियोगुः+-इति । 

हे गायत्रि त्वमोजोऽसि ब्देतुमूतारमधातरूखाऽपि । सहोऽसि शद्रनभिमविहुं 
शक्तिराति । वरम्ति शरीरगतन्यवहारसामरय्रूपाऽप्ति । श्राजोऽसि दीति 
प्ाऽत्ति। देवानामदीन्धादीनां धाम तेनो यदलि तततामाऽपति तदेव त्व्नमेदर्मः ॥ 
देवाना[भा]मापीतयर्भः। विश्व सैनगदषं स्वमेवासि ) विश्वायुः सपूणीगुःखस्पाऽपति। 
उसयव म्या्यानं स्वप्रति स्युरिति । अभिभूः स्य पाप्य तिरस्कारेतुः । 
ॐ प्रणवम्रतिषाद्यपरमात्भाऽति 1 तादृशीं गायनी मदीये मनस्येवाऽऽवाहयापि 1 
भःअन्यत्छष्टम् । 

* सावि्रीमावादयागीस्ययशिष्टमन्यायो दताप्रेयदिगम्वरानुचरविरचिततनारायणोपनिपत्मकायात्सि- 
गृहयते-“सावित्री सवितुर सद्त्कारयिलुनकषाराकस्य परमात्मन इमामायादयामि सरस्वती मद्म- 
जल्तपारणपरश्नोतनाभ्यां बेदाः सर्रासि तन्मयत्ात्द्तः सरस्वतीं चतुिश्चयक्षरमचरूपामावाहयामि । 
तदपानि च्छन्दर्पन्गायन्याः सवमन्रनयत्वेन सराणि च्छन्दा सर्वाधर्पन्दिवताथ सवौ भावाद 
यामि । धियं गायथरी सरयवेदुमयी रस्मात्स्वेवेदानां प्रियमावाष्यानि । शेखगायग्यावादनेनाॐऽम- 
नि सर्वेमावादयामीति संकसपं कृतवा तामावाशा तच्यन्दओदि स्पत्य ध्यानमाचरेत् । राज मन्नः-- 
गायन्निया मायच्री च्छन्दो विशामि ऋषिः सविता देवताऽभिरगुं दमा शिरो वीष्ुहैरयदर सः 

शिखि पृमिवी योनिः भाणापानन्यानोदानतमाना सप्राणा ओरेहवणां खां्यावनसगोतरा यस्री चतु 
विश्वसक् त्रिपद पटुकुक्षिः पषीर्षोदनयने विनियोगः । इति । गायत्या गायत्री छदः । विभ्रामित्र 

ऋनिपर्धदटा ॥ समिता सर्व थरुवानः परमामा देवहा तन्मय्तलवाव् । इति च्छन्दपिदेवदास्मरणम् 1 
ध्यानम्--अभरिः असिद्धे सरं सुपश्थानीये) गायज्या इति संवध्यते । बद चतुर्तः शिरः शिर. 
स्थागीवः प्रथमसल्वा्् । विषणुेदय हदयं सदैस्य() सृस्मत्वेन स्थितिदतः स्थितेः ऋतौ वि~ 
पुहैदयम् 1 स्दः रिता यथा किण सर्वाययवातीता ठया ददः परख्यकरणाद्तः िखस्यानीयः 1 

॥ 



८५४ परिविष््ेन संग्हीतः-- (अप्०१९] 

गायच्यावानदूघ्ं प्राणायामारथं मच््माह-- 
ओ भरः। ओं धवः ! ओध्सुषः । थो महः) ओं जनः1 
ॐ तपः 1 ओ\ स॒त्यम् । ओं तत्संनितुेण्यं भर्गो देषस्य 

धीमहि 1 पियो योरनः चोदयति ! ओमापो ज्योतीं 
सगोऽृतै व्र भूर्ैषुः सुवरोम् ; इति ॥ 

इति एष्णवदीयतैपिरीयार्पवदशचमयपारके नारापणोपनिपदि 
पञ्चत्रिशोऽतुवाकः ॥ २५॥ 

मृहािदषः) पयान्त(त) ोकपरतिपादिकाः पपत व्यादतयः; । तेपां च 

दकानां परणवप्रतिराचव्रललद्सत्यविक्षया प्रच्येकं प्रणवोचारणम् । तत्तवितृरिया- 
दिको मायनीमण्रः ! तत्मतिफयघ्य व्रह्मत्वविवक्षया तदादौ प्रणवोचारणम् । मन्नस्य 
चायः । सितु, त्पकस्यान्तयो मिणो देवस्य षरेण्यं वरणीयं प्रें तद्वलेन 
धीमहि ध्यायामः 1 यः सविता प्रमेशरते नोऽस्मदौया पियो इुद्धिवृत्तीः भोदु. 
याकरण तेच परयति तस्य तेनो ध्यायाम इति पूर्वत्राययः 1 गापो ज्योति. 
शत्ादि गाफपाः शिरः) तप्याऽऽद्यनयोः प्रणक्ुयं पृथवदुच्यते । या अपो 
म्ीप्तृद्रारिगेताः सन्ति वय ज्योतिरदियादिकमक्षि योऽपि रसो मदन्यः 
पद्धिषोऽलि यरप्यषतं दैः रतम रहो पणयप्रतिपापं चपर । भूर्युव 

युवरो पूपपेयम् । अस म्म्य प्ाणायायापनत्वयमृतनादोपनिषदि श्रयते 
“पव्या प्प्रणदा गायत्री द्विरमा पह । 
तरिः ष्देदायतप्राणः प्राणायामः से उच्य" दूति ॥ 

दति शष्णयलुवेदीयरिरीयारण्यव रदामप्रपाटंे नारायणो पापरनामपेपगुच्ाय। 
यातिकथारुपनिपदि माध्य पयर्यितोऽगपः ॥ ९९॥ 

शिवी योनिचोनिर्यानीया कवेप्रगपहुत्वाद् । उ पानन्यानोदानममा प्राणदय एष प्वद्दि- 
यगुर्षयः पन्य ख लपे ॥ ग गह प्ररि ददू्दतदेतो सद्राणा। श्रेऽपयो प्रयम् 
पुदपु्रपानदन् १ राररायोनत्रा म्र य-म पानमःटुरञे गाग्या । शग्धी गम्पदे 
श्यते छर्फु-निश्रपत्य सार फदनः परसाटमा द्रमन्तार्यं साररयनेन समग्येक ग्र 
भुल्टुटदासस्या. सथन, हति । देदााम्यददन स्वान्दूरय महररपदेन विवध 

भलर पमो नरया भद्विद-रकषण वदु दसतर्षएणम्यस्य ख नयोया। सेन 
चिपदो प्रव प्रदा थम्या मा द्विदा $ पेद पटादि द्सोदस्या भुषपेदर्पाय, णा 
एदि १ पदर्य पथ नं कब् उर्यन्यदपय रजदशथपादिलि वमन्प्नोक्ण्य्वागरि 
(्यिवाथन्यि कोद सिर दविदपुरान नि सवम यदो लन्दरिपदवद्रकमं धा. 

स्सा धा पलप 4 दपि स्दन्चादय मसः सर्यनयन दयठक्पये विनिर द्ये व्युषा 
पटित्वा च गपमनथं स्तेन ^ इ 

श्प ध्व 



[जु ६९ ]} सभाप्यो दश्षमरमपागदः 1 दय् 

सय परूधिश्येऽनुवाकृः 

जपारष्े गायत्रीविर्जनमन्रभाह-- 

उत्तमं शिरे नाति सूम्यां पतमरधंनि 1 
माणेभ्योऽभ्यङञाता गच्छ देति ययासुलम् , इति 1 

शरम्यामवस्पितो यः पर्वतो मेरुनामकसखस्य पूर्न्युपरिमागे यतमं हिसरमसिश 
तक्षिखातिपा गायनी देवता तिष्ठति तस्ात्कारणदिवि बाह्मभेभ्यस्[दुपात्तके- 
म्य्ववनुप्रहेण परषम्योऽनुज्ञानममिव्याप्य चथासुखं कोयं पुखमनति- 
कम्य स्वस्पाने त्ि्घत्तमे क्रिरे गच्छ 

सतुतो मया वरदा वेदमाता मघोदयन्ती पने द्विनाता । 
आयुः पृथिव्यां दरविणं ब्रह्मवर्चसं मरं दा मजातुं ब्रह्मलोकम् , इति ॥ 

इति कृप्णयञ्दीयतैततिरीयारण्यक्दशरमपाके नारायणोपनिपदि 
पटव्रिशोऽतुवाकः ॥ २६ ॥ 

स्तुत इति । पूर्वसिन्पन्रेऽपरोक्षतयोक्तोऽयोऽसिन्मन्रे परोक्षतया स्पष्टः क्रियंते । 
अतेद वैदिकं रहस्यम् । नदालेक आदिखमण्डलं चोमयमपि गाय्या अवसानं विक 
स्ेनान्यतरदिति केचिदाचक्षते । १८अ)त एवाप्तामिःपृषरिन्रेणानू(तरेऽनु)क्तमप्या- 
दिल्यमण्टलं गायक्रीनिवा्ततेन मतवाऽयाद््य उपाख्यातम् 1 एतिस्तु मनैः(नरे) 
तिः) स्लयोव मगवत्या गायभ्य। वप्ततित्वेन ब्रघ्ठोकं चवीति 1 तयानेत्थं ज्यास्या 

, तत्र मवति । मगवती गायत्री ब्रह्मलोकं बक्षणो मारतीपोर्योकं अथातिविति वाक्यप- 

रिगिपः । कीदशं बहोकम् । अतखादिभ्योऽपस्नेम्धो भूरादिम्य उध्वैतेभ्य 
पमसतेम्यो लोकेभ्यः प्रकृतेन जातः परमात्मनः प्काशादुत्पनन इति भनावसतमर । 

भरनातेमिति वक्तव्ये भ्रनतुमिति भ्रयोगस्न्दक्ः। किं कृत्वा, दचा । किम् + 
आयुः, शताव्दार्मकमुपनीवनम् । पुनद्रीविणं एुवणमणिमुक्तादि । पनर््रह्ममचसं 

सखाध्यायष्वयनतदर्भविनापदर्यानषटापनै (छाने) गनितं मुलतेनः। यदह लोका भाचक्तते 
दीप्यानोऽयं स्राज्ञाज्खयटननिव परावक इति 1 कमे मह्यम | कथंमूताय पृथिव्यां 

पिदयमरानाय । कषेमूत। गायनो । द्विजाता दविनादिमिद्ैवपिकर्पा्मादय 1 यद्रा 

दयोः पूर्वमण्डटवररोकयोजीता प्राशरूता । (जनी प्रहु » अस्ानिष्ठमरययः 1 

# जातपदस्य फलितब्याषयानमस्तीत्येतत् । > पूर्व॑ तेष न दयते एतदु दत्तम 
यावदपेशितं फल्पनीयम् । 

१८.५३॥ 



८५६ परिचिषटतयेन संग्दी्षः-- { अनुं ६७ ] 

शुनः क्ंमूता । भचोदयन्ती) अन्तयीनिस्पेण प्राणिमात्रं परेरयित । पवने व्यत्ययेन 
` पवनः । अनर दुधोपते(ादानम् । यया प्राणवायुशरतुधिषं प्राणिजातं प्रेरयतीतरते 
गमनाममनाद्िकं कारयति तयेति । तथा देद्माता चतुर्णा वेदानां जननी । वरान्छो- 
प्राप््भ्यो बाज्छितार्यान्ददातीति वरदा । कयंमूतः सती, मयोपापतकेन स्तुतो वहु 
म्ररणाययत्यमेन स्तुता सतीर्मः ॥ 

इतन करम्णयचुवैदीयौैत्तिरोयारण्यकदशमपरपाठके नारायणीयापरनामपेययुक्तगां 
याङ्ञिक्यामुपनिषदि भाप्ये पटू्शोऽनुवाकः ॥ ३६ ॥ 

सष सफत्रिशोऽनुवाङः । 

प्रोक्तो परा्नाख्मर्थप्याऽऽदित्यदेवताविपयं जप्यं गच्रमाह-- 

पणिः सू आदिो न भरमा वालक्षरम् । यु 

परनि तद्रसम् । सलं यै दद्रूषमापो भ्योती 
रसोऽधृत व्रह्म भूर्भुवः सुवरोम् , इति ॥ 

इति छृप्णव्दीयतैरिरीयारण्यकदशममषाठे नारायणोषनिषदि 
सपतत्रिशोऽनुवाकः ॥। ३७ ॥ 

मगवानादित्पो चात्ति वैहायंतेन मर्गिणादक्भिवं गच्छति टोकानुपकम् 1 
करिविषः 1 नगत्मपरवेतुत्वारमूयेः । दौप्तिमचाद्रुणि; 1 क्षरणगरदित्येन मित्यत्र. 

दश्षरमषरः 1 केव, परमा न । नकार उपमार्थः । जद्विलयपतवन्धिनी प्रभेव 1 आश्रि 

स्यस्पोप्रमानान्तरामाषात् } खप्रमा मोटीमूता व्योममर्गिण गच्छति येयथा भ्रमा 
सान(तयाऽ)यमित्यरूताेमुपमानपर । प्रिव तद्र्तं त्मातप्य्िवादित्याभन्यं रत. 
मुदके मधुं मुरं मथा तथा प्तरान्ति नयो वहन्ति ! आदित्यरत्यदर्दकमेव नधे। 
वहन्ति, अन्यथ सूमातुदकामाव इति मावः । उततरर्वैनाऽदरितयव्रघ्णः प्रयत. 
त्यमुच्यते 1 तदाप्ितयवक्षणं बह सतय यथारथेमापणम् । रसं ग्रधुरादिरघरनातम् । 
आपः हिन्ुनयादिगरतेमुवम् । अयोतिथन्दाम्यादि ! रसः पदार्थमात्रसार्ः । 

अमतं सुषा । व्रह्म प्रयीवरया । भूर्ुवः युवखयो सेका { ओमेकारः 1 एतवा. 
मावे एवेति गना विमावयेद्विति मावः ॥ 

ति छृप्णयर्ुदीयेततिरीयारण्यकदशषगप्रषरे नारायणीयापरनामपेषयुक्तायां 
याश्तिकयापुपनिषदि माप्य सपत्रद्ोऽनुयाकः ॥ ७ ॥| 

५४.५३४ 



[ ऋवु० ३८ ] सभाप्यो दशषपमपाठकः ! ८९७ 
अयाशा्ररोऽनुगसः 1 

भय स्तानपतिव्न्पन्यदत्यादिपापनिदृतिहेतवलिपुपर्णनामका स्रा उच्यने । 
चम प्रपगगृख्माह-- र 

बरहमितु भाम् 1 पुमेतु माम् । चमे मधुमेतु माम्! 
पास्तं सोम मजा वत्सोऽभि पो अहम् । दुप्पवमद- 
नदुरुप्णद 1 यातं सोम प्राणास्स्तान्छंहोमि , स्ति । 

ब्रह्म परं त्तं पमितु भ्रामोतु । मधु परमानन्दमापुयेितं पतु मामेतु प्राभोतु 1 
तदेव पुनः प्रायपैते । मधुरं बध्व प्ामेतु, न त्न्यतसदररैवतादिकमिति भावः 
हे सोमोमा नहविद्या तया प्त वर्तमान परमात्मंस्ते तव याः भजा देवपनुप्याद्यः 
पन्ति तरा अभिरक्षच स ॒तादस्त्वपेवक्नो यत्सो वारक एतां त्वदीयप्रनानां 
मध्ये बाढवदृदं त्वदरीयकरणायोग्यः । उतो हे दुप्प्वमदन्तेपारर्पस्य दुःल- 
प्रस्य धातक पलशर ह्ुरप्पद दुः मवे विनाश्येवय्षैः । हे सोम परमात्- 
स्ते वदीयाः [पराणवरृत्तपो याः पन्ति तानृततिप्राणां्वयि जुहोमि प्रलपामि । मदय- 

मनोषागादयः] प्राणाप्वपा तनिितत्वा्दीया अततत्वप्येवोपपतयमि । पिपदेन्य 
दृन्द्ियागि निरुष्य त्वेकाचित्तो मवामी्यर्थः 1 

. उक्तस्य मिपर्णमन्रस्य माहात्यं बा्णर्पेण द्रीयति-- 

्रभुपणैमयापितं वाह्मणायं॑दचात् । वरघ्नह्यां वा 

एते घ्रन्ति । य व्रह्मणाचिमुपर्ण पठन्ति । ते सों 
मा्रुवन्ति । आ सहृघ्ासप एर्नन्ति । ओम् , रति ॥ 

इति छप्णयजदीयतचिरीयारण्यके दवाममपाठके नाराषोप- 
निपधष्ार्विरोऽनुवाकः ॥ २८ ॥ 

विचचानए्णि नग्ष्टः कष्यचिद्छपादिति शामनुपृत्य शिष्येण याचरूजायां कृतायां 
पदुपदिशानने । इषं तु तरिषुपणंनचं शिप्ययानूनामन्तेगैव व्राह्मणायोपरि- 
शेत्। तेनोप्डेरोन ये व्राह्मणासिष्ठपर्णं पठन्ति सर्कदा तिषुपरणमचरं जन्ते 
पुरुषा ब्रक्महत्यां विनाशयन्ति । ते सोर प्रप्ुन्ति । ये तस्याति यतमा) पडा; 

# सोमयामफवय् ॥ = 

११. ५५॥ 



द्ध्ट परिषिष्टवेन संश्दीतः-- {अनु ६९ 

यश्रानि तां पृं प्रतपन्तं पनन्ति शां कुर्वन 1 तस्माद प्रणवप्रतिपाचः पर 
मालव व्रिसुपर्णम्रस्य देकः ॥ ॥ 

इति कृम्यसुरवदीयौततिरीयारण्यकददामघ्रपाठके मारायणीयाप्रनामपेययु-' 
छायां यत्निक्याभुपनिषदि मप्येऽा््रिशचोऽनृवकः ॥ ३८ ॥ , 

अपेन्नेनचलवात्थिऽनुवाङः 1 

द्वितीयं निसुपर्णमन्नोमाह-- 

व्रं मेषयां। परुं मेधां) व्रह्म मधुं मेषया| अद्रा नें 
देव सवितः धरनावत्सावीः सौमेगम् । प्रां दष्ण्नि- 
य^< सुव । विश्वानि देव सवितषटैरितानि परासुव । 
यद्द्र तल्प आद्युव । मधु पातौ नायते मधुं क्षरन्ति 
सिन्ध॑वः 1 माध्वीः सन्त्वोप॑थीः । प्रघ नक्तैतोपि 
मधुमा रजेः । मधु यौरंसु नः पिता । मधुपान 
वनस्पति्धुपा<यसतु सूः । माध्वीमीवों मबन्तु न+इति। 

यद्रह्म स्वेनग्कारणं पकवेदान्तें तन्पिधया गुल्सदिष्टमहावाक्यतदूर्थपार्. 
णशक्त्या छम्यतामिति रेपः । मध्वि्याद् पूर्ववत् । हे सवितः मरेरक देवाया, 
स्मिन्दिने नोऽस्माकं विधाधिनां मरनावच्छिष्यपदिप्यादिभरवो(धनोतं सौभगः 
मावायस्सं माप्य सावीः प्रेरय यच्छेः । (दुष्पव्नियं] दुःखभयं दुःखल्यं हए. 
स्वप्रे दैतप्तिमापं परासुबर निराकृ । अपर च हे सवितः प्रेरयः देवे दुरितानि 

स्ञानपरतिमन्धद्मनि फपनि व्रिश्यानि पएशपुर विर 1 भद्रं कस्याणाप्तमावनवि- 
पृरीतमादनारदिते तच्वक्ताने यलि सन्मे मष्मुपाप्तकापाऽऽसुव त्वन्येन प्रयच्छ | 
[ऋतायते, ऋतं परं ब्र्च तदिच्छते मदं} चातता वायवो भयु माघुरयोप्टकतितं सुं 
यथा भवति प्रथा यान्वि्ति दोपः प्रषटे ह धारी तेगोह्तस्या तेचन्नामपिप्रः 
सेपयतेऽपः प्र मा भूदिति वायोरानुदूल्यं प्राययेते । तुत्रवापि तत्दावुषट्यं धर्ट- 
ज्यम्. 1 सिन्धवो नचो पु क्षरन्ति मधूरमारोभ्यरमुदके पेपादयन्तिलैः । ओप 
धीर्वीहियवादयेऽपि नोऽस्माकं माध्वीमेपुशः पय्यर््ः पतन्तु । नक्त राघ्रातुनापि 

चोपसि परमते दिवतेऽपि विद्यार्थिनो मे मधु मगुरमदुक्टं सुलग््ु 1 कऋरशना 
विघ्नो मा रदितयभः । पाशवं रजः एमिव्यामधघ.स्थिने शायनाद्िश्यानगते रनेऽरि 
मधुषन्ाुयेपितं कष्टक्पपाणदिरादियिनानुद्य्मतु ! सोऽय पिति च्विमद्शी 



[ अतु०४० ] सभाप्यो दञ्चपणपाटकः । ८५९ 

द्यौरपि मध्वस्तु । अतिवृादिपरातिशल्यरदेताऽसतु । ध्यौः पिता प्रथिवी माता 
इति मचरान्तरादि्विः पिलवम् । यनस्पतिर(पि) नूतपनपादिनोऽस्मन्पति मधु- 

मान्मपूरफटोमेतो जीवनदेत्रस्त । सूर्योऽपि प्रभं पैतापमङत्वा मधुमान्माेणा- 
यक्लपकाशनेन युक्तोऽस्तु | गायोऽपि नोऽस्मान्यति माध्वीनीपनदेतुमधुरतीते- 
पेता भवन्तु । , 

अ त्रिपुपरणम्तरष्य महिमानं दक्ेयति-- 

य इमं विदुपणृषयांचिते च्ाद्मणायं॑दचाव् । 
शरण्यां वा एते ध्र॑न्वि । ये व्राह्मणाचिषु- 
पर्ण पठन्ति । ते सोमं आ््वन्ति । 

आ सदसा नन्वि । ओम् ; इति 1 

इति कृप्णयरुैदीयतैसतिरीयारण्कद शम्पाक नाययणोपनिषये- 
कोनचस्वारिशोऽतुव।कः ॥ ३९ ॥ 

माहणुगर्स्य राजगर्मस्य वा हनने श्चणदल्या । जन्वूरमवत् ॥ 
इति कृप्णयदुरवदीयौेतनिरीयारण्यकद्रामपरगाठके नारायणीय।परनामपेयु- 
कायां याज्निकंयामुषनिपदि माप्य एकोनपत्वारिदोऽनु्कः ॥ ३९॥ 

अप चत्यार्िशोऽनुयाश् । 

तृतीयं बरिषुपणी[मन्मुपाह--- 
वद्यं मेधवा ! मधुं मेधवा । व्रि मरुं मेषव। । 

चस्मा देबानीं पद्यः वैवीनामृपिर्िषणां म्हि 

मृगाणाम् । वेनो एभांणए९ स्वधितिवनानाम सोपः 
पथिनरमतेति रेभ॑न्] इभ्यः शुधिपदरसुर्तरिमसद्ो- 
त मेदिषदसिथिष्रोणसव् 1 दृषदरसदतसर्भोमसदुम्ना 
गोजा श्तना द्विना श्रूतं षृ, इति । 

मेधवा, मेषो यज्ञः परोऽस्यास्ीति भमेधवत् । यक्तदानादिपताध्यमितिदिपपूरवकला- 

भर्ठ छान्दसेन एदेरेग एषा प्रपोग दूतापयः ॥ 

१५. ५९१ 



८६० प्रिदिष्वेन संग्रीतः-- [ अु° ४०१ 

 इषक्ानल्मस्य नल मेषवदिल्ुच्यते । ब्रहम देवानां हश्सः दुनिपदरिति दवे सचय 
णोगणोयानिलसितननुवाके व्यास्यति । 

ईिचि-~- 

के त्वा +संचे त्वा सपि्छवन्ति सरितो न पेनांः। 
अन्तरहैदा मन॑सा पवमानाः । घतस्य धारौ आभिवकथीमि, इति । 

घ्रयः सुपर्णो; पषप्पानीया बरघमिष्युपदेशवरा विशौनपप्ात्ता वा विराददिएण्य- 
गभर वा य्माटुत्न्नाः प्र िमुपणैः प्तदेवताधमीषिः(खल्सी१) परमात्मा हन्म- 
हिमप्रतिपादकलयादयं अन्धोऽपि त्िपपरणदान्देनोपचधते । तथाचायमर्षः । हे मगो. 
यभूचे, ऋद्रपाय सा न्यलयेन तुम्पमियं समिदभ्नौ निक्िप्यत इति शेषः! त्वा 

तवामुहिश्य, व आहुतिफरीमूतुपछकितत्रथीप्रापतयर्थमि[त]यं भ्यास्पा । कचरी 
मयाऽघ हृता पृत्तस्य धारास्त्वां प्रवि सचन्त । का इव सरितो [न्] नय॒ इव । 

कथंभूता धाराः, धीयनौ पीये देरिति धेनाः} “वेदपनि। ” पूयमानाः पविधाय- 
माणाः । केन, मनसा । क्रिविन, अन्तहदा दत्कोशवरतिना । जन्त्दपूकं दत 
त्वातपरत्राः । अन्यथा त्वपविन्रा मवनीति सावः । िचैवेविधा चाग्यधाता अभि- 
चकर्रीपि प्मलताम्ये। देव्तम्यो दास्यामीति मावः । 

हिरण्यये वेतसो मध्यं आपम् । त्निनतुपणो भरपुर 
भ्नास्ते मधं देव्भ्पः । तस्यांऽऽसते ष्रंयः सप्त 
रिं प्रथां पृद्ाना अमृतस्य पारम् ; इति ॥ 

हिरण्यय इति) आतां पृक्ताञ्यपागरणो म्ये मध्पमगर तत्ि्नाषटवनीपे पुपभ- 

चरिषटपणै आस्ते 1 दुर्वन्। परवम्यो देवगभ्पो भप मधुरं रिभनन्विमननििपन्प 
ददानः एन्) कयंपूलधिपुप्ण। दिरण्पयो ग्योनिप्यः ) बेतपनो यरव्यत्यवेन वेदयान्म- 
हृद्याय ) म्र मधुरं खययोदिषुं करोतीति मधुखद् । सपाणिएली दधयिन 
एुखयी } प्वेविधस्य [घ्य] परमातमनस्वीरे पितिः प्रदरेषु सष्ठ कपय आसते 
कथैमूताः 1 हरनि पापानि स्यरणमातररेति दर्यः } ठयाऽमनस्य पार एथायाराय- 
माणा स्वधां हन्यद्रव्यदरम्परा दुानालत्देवेम्यः पृद्यमाणाः } पए॑विघर्विषण्टटम- 
प्याप्तीनो मगवानिति यावन् । %जन्मभ्िुपनऽ्वगि्टपदध्यास्यानं पूववत् | 

+ दैदिस्पदनुरोपी घ ज पुस्नबस्थोटर्य पट श्यादिनः+ एन्दव्वाच्छ्रराद दश्मएदरेश+ 
अय ए. ए. पुत्तद्परूते “कचे” इद्वि पे विष्ये । = अन्मिभिदददि पृषव्ेतन्नमध्म् ४ 

चद. समर्धः+ 



{ जतु ४१} सभाष्यो दशममपाञ्कः 1 ८६१ 
मष्य त्िुपीमन्नस्य महिमानै दू्ीयति-- 

य इदं निशुपणंमपाचितं बाह्मणायं दथाव् 1 बीरा वा 
प्ते भन्ति । ये वंणाचिरपरणं पठन्वि । ते सोप 
भ्ुन्ति । या सहस्राद एन॑न्ति । ओम् › इति ॥ 

ति कृष्णयज्दीयतैचिसीयारण्यकदशममपाठके नारायणोपनिषदि 
चत्वारिशेऽदुवाकः ॥ ४० ॥ 

चेदशसपतंपन्नतदर्थातष्ठानपरो नाहनपोऽभिपिक्तो वा राना वीरः । जन्यत ॥ 

उति एप्णयतुवदी फौरिरीयारण्यकदशमग्रपठके गरदापणीपापरनापपेयटकायां 
यतितयामुपनिषदि माप्ये चत्वारिंसोऽनुषाकः ॥ ४०] 

ख्श्चतवाटरोऽनुवाः | 

दज्ञानपतिनन्धकानि यानि महापातकानि तनिदृत्तये जप्यालिपुपर्भमन्राल्तपोऽ- 
भिहिता, तत्न ब्ाक्षणनातीयमात्रयम ह्महत्या पथु महापतकेषु मधये प्बं महा. 
पातकं तीऽप्यपिकं भृणटननं तस्मद्प्यपिकं वोरदननमीदशानामपि निवर्तको 
यास्व परितुपणीनपः । तधरा्वीचीनान पुरापानादीनां निवर्तकः इति किमु षक्त्यम् 1 
इतयं प्रतिमन्धनिदृ्युपायपुवत्वा जीवात्मन ईश्वरेणमेदत्तानं यदसि तस्य ज्ञानघ्य 

पेण साधनं मेधाधीनमतो मेधामिमानिरन देवतां प्रापितुमेकास्चमाट-- 
मेधा दबी जुषमाणा न आगाद्िधाचीं भुद्रा संमनस्यमांना । 
त्वया युं तुदर्माना दुरुक्सनबृदददेम विदे सुतीराः, इति । 

अन्पतदरभयोधीरणशकतर्मेधा [तदमिमानिनी] देषी सपमाणा (ीयमागा] एती 
नोऽस्मान्मत्या[गादा]गच्छतु । कीट देवी । विश्धम्त्रीति विश्वाची स्ीवगा- 
हमक्षमेतय्ैः । सत एव भद्राः कल्याणी 1 सुमनस्यमाना रोमन मनोऽस्मदनू- 
आहकमिच्छन्ती । हे देयि खयां जटा अनुगृहीता षयं दुरुक्तायुत्पायपयोिनो 
येदया्ा[ञ्शव्दाोष्ुदमानाः कषिषमाणा बेदैकनिष्ठाः सुवीराः शोमनपुपरिव्यादिस्मा 
विदे यन्नेति सति शद्धान्तःकरणा पत्वा शररदेम परबघ्तत्वं कथयामः । 

दवितीयामृचमाह-- 
त्वमा लठ पियति देमि त्वया बरह्मंऽऽगतशरीसंतं त्वया । 

१६, ४५७॥ 



चदय . प्रिविएतवेन सग्दीतः- [ अनु ४९) 

सया शुभं विन्ते वष सा नें टप द्रविणो न मेषे, इति ॥ 
इति कृष्णयहेदीयतेत्तरीयारण्यके दशमपपादके नारायणेपः 

निप्ेकचस्वारिगोऽनुवाकः ॥ ४१॥ 
हे देवि येमे मेषारब्ये त्वया नुषः तेवितोऽनुगृदीत ऋषिरतीन्दियदशी मवति । 

तथा त्वया सः पुरुषो चरह्मा हिरण्यम भवति । उत्तापि च त्वया जुष्टः एुरष 
आगवशरीः प्रा्तपपधवति। अत्र एव त्वया जुष्टः पुरुपधित्रं गवाश्चहिरण्यधान्पादिकं 
विषं वसु धनं विन्दते खमते ! हे मेषे देषि सा ताकी त्वं नोऽस्माद्भविणो न 
द्रिणपतिरिि  द्रविणशव्दैन तत्पतिरशयते । कुप सेवत, अनुगृहागेचर्थः ] सपा 
भनपलर्मृहीतो दरिद्रः कृतार्थो मवति तदरत्वय(ऽनुगृहीतोऽहमिति मावः ॥ 

इति क्ृप्णयसुर्वदीयौततिरीयारण्यकदशमप्रपाठके नारापणीवापरनामयेययुक्तायां 

याज्ञिक्यामुपनिपदि माप्य एकचत्वारिशोऽनुबाकः ॥ ४१ ॥ 

अय द्विव्याररिशोऽनशकः 

मेषाप्रदानिनरादीन्ा्भयितुं मचरान्तरमाह-- 
मेषां म् इर ददातु मेधां देवी सरस्वती 1 
मेधां मं अचिनादुभावा्ां पुष्करसरना, इति 1 

योऽमिनद्रो या च सरस्वती देये यौ च पुष्करसनौ पद्ममाढायुक्तातुमावः 
भनौ देवौ ते स्मै मद्यं मेधां भयच्यन्तु । 

मेषा्रदं गख्रान्तरह-- 
अप्प॒रासं च या मेधा अन्द्वैपुं च यन्मनः । 
दै मेषा सती सा मौ मेषा सुरमिरहैपता ९ स्वाद, इति ॥ 

इति एष्णयज्धदोयतेतिरीयारण्यके दममपाटके नारायणोप- 
निषदि दिचत्वारिगोऽनुबाकः ॥ ४२ ॥ 

अप्परास देव्रीषु या मेधा प्रतिद्धा वौ, गन्ध दरेवगायकेपु यन्मनो मेधा- 
त्मकप्ष, दवीं व्यलयेन दैवी हिरण्वगमीद्वदेवतामु स्थिता या मेधा वकते, सर- 
स्वती गेदशाखल्पा याऽसि, सा सवी मेषा सुरभिः; सोमनगन्या सपामदु्रा वा 
भूता भां क्प पवताम् ॥ 

इति कछृम्णयजेदीयौनिरीयारण्यकदशममग्रठके नारयणीयापटनामवेययुक्ाषा 
यात्तिक्यामुपनिषदि मध्ये द्विचवा्िशोऽनुषाकः ॥ ४२ ॥ 

१, ५८1२ ४.५९ ॥ 



{अनु ०४३४४] सभाप्यो दृशचमभपारकः 1 =, ८६३ 
अय व्रिघलारिशोऽनुयाकः ॥ 

पुनरपि मेधायै मच्रपाह-- 
आमं मेषा सुरभिविष्रया दिरण्यवणा 
जग॑ती जग॒म्या । उरम्वती पंसा पिन्व- 
माना सा मीं मेषा सुमरा लुपन्ताम्, इत ॥ 

इति कृप्णयङर्येदीयतैत्तिरीयारण्यके दशमभपाठकै मारायणोप- 
निषदि निचत्वारिंशोऽदुवाफः ॥ ४६ ॥ 

मेषाशक्तिर्मा प्रत्या प्मन्तादागच्छत्िति शेपः । कीटकषौ मेषा । सरभिः 
शोभुनगन्धा कामदुघा वा । चिन्वर्पा प्रकलशाल्ारणक्षप्येन बहुरूपा । दिरण्प- 

वणौ देवताररीरे हिरण्यपतमानवगेपिता । जगती सैन वर्तमानखेन नगदातिका 1 
जगम्या पुरुपाधकपिशूकषं गन्तुं योग्या । ऊर्जस्वती वड्वती 1 पयसा गेोसोरादिरः 
सेन विन्वमानाऽस्मान्रोणयन्ती । सा तथाकिषगुणयुक्ता मेधा सुमतीका पसी भूत्वा 
मां श्रजुपतां पवताम् ॥ 

इति कृप्णयसवदीफौनिरीयारण्यकरदशमभ्रपाठके नारायणीयाप्रनामपेययुक्तायां 

या्िक्यामुपनिषदि माप्ये तिचत्वािशोऽनुबारुः ॥ ४३ ॥ 

अयम चनुध्त्वारिसोऽनुवारः ॥ 

पनएपि मेषादरि्तिदयेऽभओन्द्पूवीसषयते-- 
पिं प्ेपां मिं पनां मय्पधिस्तेने। वधातु पिं 

मेधां मिं प्रजां मीनं इन्धियं द॑पातु मपिं मेधां 
मपि गनां पथि ूर्यो भ्राजो दधातु, इति ॥ 

इति कृष्णय्यदीयतैतिरीयारण्यके दशमभपारकरे नारायणोप 
निषदि चलुखचवारिशोभ्तुवाफः ॥ ४४ ॥ 

मेषां वेदशालादधिन्यग्रहणपारणपटुत्वं॑अनामाच्छतपतिं तेजो नदावरयपमतनि 
भैमि द्धा मिदधातु 1 इन्दियं वाठुकतयादिरादिस्येन वीयिम 1 राजो दशेनमा- 

%जुपन्तराभियम्य व्याटयानमेतद 1 मूञे स्यदययेन पहुव बनम् । 

भष. ६० 1 २१.६१। 



दष परिरिषटलेन सं्रदीतिः-- अनु" ४५-४६] 

तरेणामितव्रप्नाष्व्करं मुखतेजः । निगदन्याद्याततमन्यत् 1 आद्रामियोतिका मयिषदा- 
परवृत्तिः 1 

इति छृप्णयनुदीयौत्िरीयारण्यकदश्चमपपाठ्के नारायणावपरनामचेययुक्तायां 
या्तिक्यामुपनिपदि भाप्ये चतुशरसवार्िशोऽनुवाकः ॥ ४४ ॥ 

खथ प्रवचत्वारिशोऽनुबाकः 1 

अनयच परमात्मनः काश्ात्छामीं याचते-- 

अपैतु तयुते न आगन्वैवसतो नो अभ॑ये 
छणोतु । पभ वनस्पतेरिवाभि नैः भीयतार 
र्थि; सचतां नः शचीपतिः ; इति ॥ 

शति दष्णययुदीयतैततिरीयारण्यकदसममपाव्के नारायणोपनिपदि 
पञ्चचत्वारंशोऽनुवाकः ॥ ४९ ॥ 

हे पमातममृतुगलक्तोऽपेतु दूरी मूयात् 1 जग् एव नोऽस्ा्रतयमृतं मोत 
आगस्नागच्छहु । भत णव वैवस्वतो यमो नोऽलमम्यमभयं नारकद्ःलामाषृ कृणोु 
करोतु । भप [व] नोऽस्मदीयं पापं बनस्पतेरधत्यदिः पकपणीमिवाभिदीयताममितो 
विशीर्य नरवतु । मति च नोऽस्पालयिपदैशवं सचतां परामोतु । रथिः शीदशः ! 
शचीपतिः, उन्दोपमेग्य इत्यपः 1 

इति शम्णधनुर्ेदीयौत्तिरीवरण्यकददामग्रपारके नारायनीयापरनापवेवधुक्तापां 
यातिक्यामुषनिपदिं भाष्ये पञचरत्वारिशचोऽनुदाकः ॥ ४९ ॥ 

अप पटूवलाररिशोऽनुवाकः । 

पर शत्यो अनु पहि पन्यां यस्ते स्व इत॑रो देवयानोद् । 

चप शृण्वते ते वीमि मा नः परजा रीरिपो मोत वीरान्) इति ॥ 

इति ष्णङुर्दीपतैचिरीयारण्यकदशममपाटके नारापणोषनिपदि 
पट्ूचतवारिथोऽ्तुषाकः ॥ ४६ ॥ 

१.६३३.६१३) 



भतु०४६९-४५] समाप्यो दश्मपरपारकः ! ८६५ 

प्रमिवि ! ई त्यो देवयानादधिरादिमागारिदृयाणमा्पीच य इतरोऽन्यसतौ तव 
स्वः स्वभूः पन्था अदि ते पन्यां पन्धानप्रन्वखच प्रेहि गच्छ। नतु देवयानपितू- 
याणमर्ना भ्यागच्छ । अहं ल्ेतम्यामन्यतरेण वा गमिष्यामि न तवापीति ल्प लं 
तषठेलमिभ्रायः । कौशं [ पन्यानम् ] परम्, पूर्वोक्तमरगहयादन्यम् । उतापि च 
नोऽप्माकं भजां मा रीरिपो मा द्य । वीरान्डयानपि मा रीरिषः । नन्वह- 
मन्धो बपिरथ कथं प्रा्पयमाने त्वामवडोकये कथं या त्वतमाभनां श्रुणोमीत्यत 
आह--यश्ुप्मते गण्यते श्रोनवते ते तुभ्यं चवीमीतयतो मामवोकय मसपरा्षनां 
पषष्टय चेति मावः ॥ 

इति कृष्णयवदीयौचिरीयारण्यकद्मप्पाठके नारयणीयापरनामपेययुक्तायां 
याज्ञिकेयमुपनिपदि माप्ये पट्चत्वार्दिशोऽनुवाकः । ४६ ॥ 

भप सप्तचत्वापिशोऽनुवाकः ८ 

यातं भरणं मनंसाऽन्वारंमामहे म॒नाप॑तिं यो 
भुव॑नस्य गोपाः । स ने परत्योस्रौयतां 
पात्वश्दसो ज्योग्जीवा जराम॑शीमहि ॥ 

इति दृप्णय्ुरदीयतैत्िरी यारण्यकदशममपारमः नाएायणोपिपदि 
सम्तचत्वारिशोऽतुवाकः ॥ ४७॥ 

वातमिति ) षये तं जापति परमारमानं मनत्ताऽन्तरद्े णान्वारभामर । कमं 
भरनापतिम्.1 माणं समस्तषिण्डाण्डस्पपमाणापानादिर्ूपम् | यातमन्तरिरस्पवाुरुपम् । 
एतेन पिण्डाण्डब्हाण्डाभयविभारकत्व प्रजापतेरक्तं मवति । तं करम् । यः प्रनपति- 

वनस्य बरहमण्डस्य गोपा रक्कः [सि] प्रनपतिर्नोऽसपरान्पृतयोः स्काशात्राय- 
ताम् ) अंहसः पापाय पातुं | किंच ज्योग्जीवाधिरेनीवनाः सन्तो बयं [ जगं ] 
पाकावत्यापक्चीमदि भाप्तुमः 1 पर्णपुरूपानुप मवेमेल्ैः ॥ 

इति कृप्ण्ेदीयतैत्तिरीयारण्यकदरामध्रपाठके नारायणीयापृरनापरषेययुक्तायां 

याश्चिक्यामुपनिपदि माप्य सघनत्वािशोऽतुगकः ॥ ४७ ॥ 

* अवं मचरस्ततिरीयारण्यदे धष्टप्रपाठके सपतमालुवाके स्तते, सवर सायणमाषय पू्वम्या- 
शयानमन्यषाऽस्ति तवथा--" ह श्रयो देवयानादितिये य~ पन्य्ते स्वस्तव स्वभतस्त षर पन्थां 
देवयानादितरं वं मार्ममनुपरेदि ! अनकमेण प्राएदि। » इति ¶ भ देग्यानादिस्यौपलक्षणत्यभि" 
अरचेगेद् । 

१. ६४ ॥ 

१०५ 



८९६ परिशिष्टयेन सगरदीतः-- [अनु ०४८-४९] 

अयाण्टचत्वारिोभ्नुदाकः 1 

अप्ु्भूयादय यदयगस्य बृदंसपते अभिशंसतेपुंथः । 
लैहवापनिनं भृलयुप॑साहेवानमिप्रे मिपना शचीभिः ॥ 

इति छृष्णयङवेदीयतेत्तिरीयारण्पकदशमभपाटुके सारायणोष- 
निपदयष्टवत्वारिशोऽनुवाकः ॥ ४८ ॥ 

असुत्रभूयादिति । श्रहतां वेदवाचां पतिः पाठो बृहस्तिसत्पद्धौ दे वृहस्पते 
परमात्मन्यमेस्य संबन्धि यद्धयं तस्मान्माममुचचो मोचय । अभिदघस्तेरपयशपतोऽपि 
मामवः 1 एतदयायोचयिताऽथानन्तरम् । अ्रधयात् । व्यत्ययः । अमुषर- 
मवेन प्रटोकमवेन सुतेन मां सेयोनयेति दपः । क्रिचारिविनाऽध्िनी देकयेयादस्मा- 
न्मत्तः सकाशान्पृतयं पस्यौहतां दूरी कुकरतिम् । देऽ देवानां संबन्धिन! भिषजा 
वै्भूतेन त्वयाऽहं रक्षणीयोऽस्मीति शेषः । शचीभिरिनदरपतनोभिः प्तयोभयेलयमि 
शेपः । हविपैयनद्वरा देवताक्चनिवारकत्वादम्ेिपक्त्ं द्रव्यम् ॥ 

इति कृष्णयर्ेदीयौसिरीयारण्यवादशमम्रपाटके नारायणीयापटनामपरययुक्तायां 
याज्ञिवियमुपतिपदि माप्येऽष्टचत्वारिशोऽदुवाकः ॥ ६८ ॥ 

अधैकोनपनाणोऽुवाकः 1 

इरि दन्वपटैयन्ति देवा विच्स्येशनं पमं मतीनाम् \ 
चर्म प्रपातु परेदमायादयंनं मा विचधीिमपस्व ॥ 

शति ङृष्णयङ्वदीपतरतिरीयारण्पकदशममपाठके नाररपणोप- 
निपयेकोनपश्वाशोऽसुाकः | ४९ ॥ 

हरिमिति दे परमात्यसतवं सवै देवा अनुयन्ति मत्यमविनानृप्तरम्ति ! त्वां 
कथेमूतेम् । हरिं विष्युर्पम् । तथा मक्ताना पाप हरन्तम् ! विश्वस्य नगत ईशा- 
नम् । मतीनां प्मागिदुद्धीनां पमं प्र्ठतेन नियन्तारं पुण्यापुप्ययोः प्तप्राणि- 
भुदधिभेरकमिति यावत् । तदुक्तमू-- "धियो सो नः प्रचोदयात्" एति । किच (ल). 
वनुप्रहाद््य वेदचवुषय मा मापन्वागादन्वागच्छतु । कष॑मूनं भल, समान्यषशव्दा- 

दिपेषभ्यरहितानि उपाणि प्रङकतिप्रत्यवादीति य्य तच्सस्यद्र् । गुनः कर्यरुतम् ! 

१६. ६५) रय. ६६ 



अदु०९०-९१] सभाप्यो द्शमपरपारकः 1 ८६७ 

इदं संिवर्िेः पल्षविनाधीयमानम् । पिचायनमर्माभिः संपादित मोकषपानं मा 
विवधीमी हिय । किच दातुं विक्रमस्व पराके कुट, दातुमुयमं फू्थिलर्ैः ॥ 

इति छृप्णयजुयेदीयौततिरीयारण्यकदश्चमपपाठफे नारायणीयाप्रनामवेयमुक्ताथां 
या्तिकियामुषनिपदि भाप्य एकोनप्ाशचोऽनुबाकः ॥ ४९ ॥ 

अष पशारोऽनुवाः । 

शस्त मिषिन्धान उभौ लोकी संनेमदम् । 
उभयेोलोकयेंकृदध्याऽति मूल्यं तराम्यहम् ॥ 

इति ृष्णयङेदीयतैतिरीपारण्यकदकममपाठके नारायणोपनि- 
पदि परारात्तमोऽनुवाकः ॥ ५० ॥ 

शाैरिति । हे भगवज्दारकैः पमिदरपैः श्रप्ककाणरपिपाटवनीयादिकमि- 
म्धानो दीप्यनदमुभौ रोकातिहपरलक्षणो सनं प््ुां त्वदनूम्रहात् । एतेन जक 
द्यं सत्कर्मणा फडतीत्ुकतं मवति । जत एवोभयोर्टोकयो््यत्ययेनोभौ छोकाट- 
द्ध्वा रन्धया पृतयुमहमतितसाम्यमूतो भवामि । यावदाधहिकानमोगान्ुकतवाऽन्ते 
देवे! मवामोयभिपरायः ॥ 

उति कृप्णयद्रदीयतैत्तरीयारण्यकदशममपाठक्े नारायृणीयापरनमपेययुक्तायां 
या्िस्यामुपनिपदि मप्ये प््ाशोऽनुवाकः ॥ ५० ॥ 

अयेकपवाशोऽनुवाकः । 

माचठिदो्रत्यो माव मे वरं विषये मा अपी । 
मनां माभ रीरिप् आयस्य दचरष॑सं त्वा हविषां पिपेम ॥ 

षति कृप्यजेदीयतैिरी यारण्यकदशममपाषके नारायणोपनिषये. 
कपशाश्रोऽटुवाकः ॥ ५१ ॥ 

मेति । हे मृत्यो दे उर श्वर त्वमस्मशयुद्धं मा चद मा विच्छेदय । 
सस्मरलर्माुानं परा वधमा हिय । मे मम शारीरं वलं मा ब्हि मा 
पोचय । अ्मदीयपरटोकपतथनं -मा भमोपीमीं चोप्य । मे भजामायुथ मा 

ॐ रम्यवुदधं ्म्यण्दोपमिति यावत् \ 

१, ६५७। २१. ६८॥ 



छद८ परिषतवेन संग्दीदः-- [अु०५२-१६] 
२ 

रीरिषो मा दिष्य 1 तदर्थं त्वा तां हविषा हविष्पदनि्षेम पर्ि । चा 
पथेत् 1 ननप्ाणिनशचटे पण्यपापपरीकतये पद्यतीति नृषां नृचक्षसम् ॥ 

इति कृष्णयुेदीयतततिरीयारण्यक्दकषमप्रपाठके नारायणीयाप्रनामषेययुक्तायां 
यात्निक्याूपनिषदि माप्य एकपश्चाशोऽतुवाकः ॥ ५१ ॥ 

अय द्विप्दासोऽनुवाकः 1 

मानें भृहान्तयुत मानें अकै मान् उदन्त मा नं उक्षितम् । 
मानें वधीः पितरं मो मातरी भरिया प्रा नं्तटयो ख रीरिपः॥ 

इति कृप्णय्ुर्दीवतेत्तिरीयारण्यकद् शममपुङते नारावणोपनिपदि 
दिपश्चाश्नोऽदुबाकः ॥ ५२ ॥ 

सान्ति । हे रद्र दरोदनर्नोऽस्माक पदान्तं गुरमम्तिपूजयव्म मा वधीर्मा 
दिपतः । “धव बन्यनहित्तयो” मष्ाहह् । अगि चार्भके लनपयप् । उक्षन्तम् | 
मुस पचने” अस्माच्छता । सेचनपरीयततं वर्णम् । उक्षितं योनिप्वातिक्तं र्मयं 
पिण्डं पितरं मातरं [च] पा वधीः । उतशब्दा अपिपर्याया उक्ताुक्तपरुश्रययो- 
तिमः । य हे वृषम्बाहन मिया अभिलषिता नस्वन्वस्तनूमा रीरिषः । “षि 
हिसायाम्, अघनाहुदि मध्यमुलपकनयनम् । पवीनस्मानस्सदीयोश्च पुतयेति भावः ॥ 

इवि कष्णयसुेदयौत्तिरोयारण्यकदशमप्रपाठके नारायणोयाप्रनाप्रषेययुक्तायां 
याद्निक्यामुपनिषद्ि माप्ये द्विपचाशोऽनुषाकः ॥ ५२ ॥ 

भप भ्रिपवाशोऽनुवाफः ॥ 

मान॑सलोकेतनयेमान् आयुधि मानो गोषुमानो गेषु रीरिपः। 

वीरान्मा नें रद्र भामितो वंषीदैवि्न्ो नमसा भिषेम ते ॥ 
शति एष्णयजुदीयतेततिरीयारप्यकद्शापमपरके नारायणोपनिपदि 

त्रिप्ाश्नोऽदुवारः ॥ ५३ ॥ 
मान इति! हे माद्र बोकमेकं तनये तरण पुत्रमायुर्जीरनं गा अश्वनि- 

मदुपरक्नितमप्मदीय स्वै मा रीरिषः 1 न दत्ताय । मा कर्दः । चं 

# अन्तमा वितष्यर्योऽत्र करोतिः । निञन्तमेय वा ष्यम् । + एतदपमे "फ वौरानस्म- 
द्वितकारिणो बीोयवततः पुन्मा वधीमा रिती. 1 इति प्रन्योऽे्ठित दति केयम् १ ध 

१, ६९१३, ७*। 



[जतु ०९४] समाप्यो ददमपरपाठकः । ८६९ 

कमतः सन् । भामितोऽ्सदपरांेः कारितकोधः 1 त(त्वोदधं हविष्मन्तो यथापि. 
पिनिप्पद्ितह्विधुक्ुहेलय वयं नप्ता अणमिन ते तन्या भिपेष दूर्माम ॥ 

इति कृष्णवङ््रयतैत्िरीयारण्यकदक्षमप्रपाठके नारायणोयापरनामधेययुक्तायां 
या्िक्यापुपनिपदि मध्ये त्रिपञ्चाशोऽनुवाकः ॥ ९५६ ॥ 

भय चतुप्यश्ाश्चोऽनुवाकः । 

मर्जापते न त्वदेतान्यन्यो विश्व जातानि परि वा वैव । 
यत्कामास्ते भुहुमस्तनन। अस्तु वय स्याम पतंयो रयीणाम् ॥ 

ति कृष्णवर्दीयतैचिरीयारण्यकदशममपारके नारायणोपनिपदि 

सतुप्यश्वादोऽनुवाकः 1 ५४ ॥ 

भरजापत्त इति । हे जापते बरघन्पर्तीवम उल्वतो जाान्युत्प्नानि विश्वा 
विशवानि प्तमस्तानि [ता] वानि प्रपिद्धाम्येतान्युपठम्यमानानि पुरनरतिभेगादिरक्त- 
णानि पश्च भूतानि चतुदश युवनानि नानाविध्रदमण्डपिण्डाण्डानि त्वत्तोऽन्यो यः 
कश्चिन्न परिवश्व । परिपर्वो भवति्िरप्कारा्ः । नेपनहीरेति यावत् । जैपठ- 
कण्येन न सेजीवयति [ न खञ्जति च ] । अपि तु चटके स्वम प्ननत्ि जीवनके 
कमेव जीवयति प्ल्ये त्वभव त्वथ्यवोपसंहरक्ति नान्यः कश्िदिल्लमिमरायः 1 यस्मदिवं 
सपमा निलिठनगुत्पत्तिधिितिच्यकर््र मगवते तुभ्यं जुदुमः । श्रौतत्ाततु्ठनो- 
प्योगिदि्यागं मः । सत एव यस्िन्कामो येषामस्मराके ते ववं यत्कामा 
रैदिकामष्मिकोपमोम्ये यदा(न) बयं चुदरमस्तद्वज्छितं वस्तु नोऽस्मम्यमस्तु । 
परौतसमातैहोमफठतेन ध्यत ! किंच तवापृह्टेकरि प्रिता वयं रयीणां विया- 
विनयपत॑पदामिहपरोपमेग्पपेोमतपदां च परवयोऽपिपत्तयः स्याम | येवं मन्रो 
मालणमोजनादौ पा्ैतीपतिपरीतिषदुशकदानि विनियुज्यते 1 तक्िम्पस जुहुमो बाल- 

णमुलाननो पिष्ात्र्पहन्यलयागरपं रोमं कु इति व्यास्यायान्यःसवैमेतदलृकूेन 
ग्याएययतािति दिक् ॥ , 

इति छप्णयजदीयौेतिरीयारण्यकदराममपाठके नारायणीयापरनामपेयगुक्तायां 
याज्िकथामुपनिपदि भप्ये चतुप्पश्चाशोऽनुबाकः ॥ ५४॥ 

2 ---=-- 
घ, ५७१1 



अित्रु° ९७९८] सभाप्यो दृशमभपाउकः । ८७१ 

अथ सप्तपमापोऽनुबाङः । 

ये ते' सदस॑मयुवं पाशा श्यो म्यीय शन्ते । 
तान्यस्य भायया स्वीनर्वयजामहे ॥ 

इति छृप्णयञुैदीयतैचिसीयारण्यकदरममपारके नारायणोपनिषदि 
ससपाश्चोऽनुवाकः ॥ ५७ ॥ 

य इति। हे एरृत्यो मलय व्यत्ययेन] पाणिमात्रं दन्ते हन्तुं सदसमुत- 
पेत्पंस्याका ये ते तव पाशाः पन्ति तान्पर्वान्पदानवयजामदे निवारयामः । अवो. 
पप्योगेण यन्तेभिनररपतोच्यते । केन प्ताघनेन । यङ्स्य सत्कमनुष्ठानस्य मायया 
मिण च्छदा | सुत्रज्मच्छमनापैतृकपृणमचा(षकरोतीलयदिवदध भ्योगो द्वयः । 
यद्वा यङ्गस्प पततकर्मातु्ठानस्य मायया शक्या बेटेन । मायाशब्दः शक्तिपर्थायः ॥ 

इति कप्णयसुददौयोत्तिरीयाएण्यकदशमप्रपाठके नारायणीयाप्रनामेययुक्तायां 
यात्तिकयागुपनिपदि माप्ये सक्पश्चशोऽनुवाकः ॥ ९७ ॥ 

भयाएपशारोऽनुवाकः ॥ 

मृत्य स्वाहां मूते स्वाद ॥ 

वि शृप्णयरुर्ेदीयतैत्तिरीयारण्यकदेशमपपुठके मारायणोपनिपय- 
एपश्वाग्रीऽदुकाकः ॥ ५८ ॥ 

म्य इति। अयेदानीं पापमाघनिर्णार्ी होगमस्रा उच्यन्ते ताटणिङगपतेतिः । 
यो नानातिधपातक[षाुन्पापनिवरणकरामर्वा श्च तेन स्वमृहयोक्तवियिन प्रथम्(त्ठा- 
रयाज्यन्तस्कारान्तं कर्म॒कैतरव्यमाणमन्रः प्रधानाहुतयः कर्तव्याः 1 लिष्टरदा- 
ध्यत्समानम् । मच्नस्यायमर्थः । येन श्रियने प्राणिनः प मृत्युलस [ मत्ये ] 
स्वाहा पटदयदीतमिदमाज्यं सुरुतमसतु । आहुतिदवययोततनापी मश्ाृतिः 1 स्वमा 
तद्वव मृत्युरेव स् ॥ 

इति कष्णयङुर्वदीयौततिरियारण्कदशमपरपाठके नारायणीयाप्रनामघेयगुाया 
याज्ञियमुपनिपदि माप्येऽषटपयाशोऽतूनाकः ॥ ९८ ॥ 

११, ५४।२ध्. ५५। 



८७२, परिकिष्टतेन सष्दीतः-- [अम०९९ 

अ्धकोनपशितपोऽनुवाकः 1 

देवकतस्यैनंपोऽवयभेनमसि स्वाहां । पनुष्यव- 
स्यैन॑सोऽवयननमसि स्वादं ! पिदर. 
सोऽयमज॑नमसि स्वाहां । आलमहस्यैन॑ोऽव्- 
यर्लनमसि स्वाहा । अन्पकतप्ैन॑सोऽवयनेनमसि 
स्वादां । अस्म्छतस्यैनसोऽवयज॑नमधि सहां । 
यदिवा च भरतौ चैनम तस्यावयनेनयसि 
स्वारा । यत्छपन्तथ्च जग्रतश्ैनंबकरम तस्यावय- 
जनयसि स्वाह । यत्प नातरतवैनधटम 
तस्यागियज॑नमस्सि खादां । यद्वदारसथार्वि- 

दसशचन॑यटप तस्यावयजंनपरसि स्वाद्यं । 
एनप्त एनसोऽवयननमंसि ख = ॥ 

इति ृणायदधुैदीयतैतिरीपारण्यकदशममपाठे नारायणोपनिपधे" 
छोनपषटितमोञुबाकः ॥ ५९ ॥ 

दव्ठतस्येति । देषकृत्येनस्र इत्यादिषु यदधो देवा इत्यतः प्रा्तेष्वेकादशपु 
मन्नेषु दकिरहीपृदेक्त्रया उप्तीतेरननिदैवतात्ेनाोक्ैन्यः, सपेवताप्रपानतवादचेः। 
पतर फेण पहूविषुरैशवदरवेऽपि विनियुक्ताः } तपा चायम 1 हे आय स्वनस्त 
पापरयावयननं मिवारकमप्ति । अपपू्वो चनतिनिवारणार्पः पर्व 1 तदमिदेमाग्य- 
भ्रये स्वाहा सुदुतमस्दु ! यद्वा हेऽ त्वमेनसोऽययननं निगरकोऽषषि । लिद्धव्य- 

खयः । तदर्षैमिदमास्यं त्यं स्वादय पृहुतपस्तु } एवपृत्तरःपि करपार्यः । एनः 
कथृभूतस्य । देवाय कृतं देवत तप्य देवछतस्प । दैवेपु कर्म्ङगपैकट्यादिर्पम्ये- 
सरथः । देवर्योतनरीरैदादिन्ियैः छतस्येति षा । मनुष्यायं धतं म्भ्य तप्य 
भिव्छरातप्दाकायमावर्पष्य ! पितृकतस्य भेतृकेपु करमस्वह्धक्यद्िसुसस्य । 
आद्कपतस्य खयेकृतस्यागम्य(म्पागमनद्रैः } अन्थष्तस्यासमद्ायीरितप्य 1 

अस्मर्ृतस्या्मज्तातिवरगहृतस्य । च दिवा नक्त रश्िदधिवं यदेनचह्म छतवन्त- 
स्तस्य । स्वपन्तः सषवर्यामनुमवनतो जाग्रतो नागरूकाश्च देनो नानाविधे पापं 

चम चस्य । सूतो व्यत्ययेन पृः पुषष्तयकस्यामतुमवन्तः पन्तो यदैनयषटम 

१४. ७९३ 



[अनु० ९० ] सभाप्यो ददममपाठकः । ८७३ 

तस्य । नामदव्यायां पापहुर्य्य सभावितत्वानन्रदवये नाग्रच्छन्दप्योगः । 
सपुप्लवस्यायामर किचितूषमतरं पपं द्ष्यम् । विद्राोऽयिदवपतच बयं यदेन- 
अङृम तप्य । जञानाजानपूैकृतघ्यत्यथः ! एनस उपपातकदिरप्यधिरक यदेनो महा- 
पाकादि तष्य । यद्वा--एनसो विनो खेोप्छन्दप्ः । पए्नछिनः पुरषात्काशा- 
धरदेनो जात तस्य । "तत्तं्मीं तु पथमः इतिशालतसिद्धप्य महापरपस्ेलः ॥ 

इति छम्णय्चर्वदीयौक्तिरीयारण्यकदशषमपपाठे नारायणीयापरनामेषयुक्तायां 
यात्तिक्यापुपनिपदि माध्य एकोनपषटितमेःऽनुवाकः ॥ ९९॥ 

भय पथ्ितपरोऽनेवाकः ए 

यदव देवाधङम निष्ठां गुरुपन॑सो बरा युती 

देवदे्नम् 1 अगां वायो नें अमि इच्छना- 

यते तस्मिन्तदेनो वसवो निधेतन स्वाहां ॥ 

षति छृष्णयजुवदीयतैपिरीयारण्यकद शममपूठके नारापणोप- 
निपदि पषटितमोऽदुषाकः ।। ६० ॥ 

यदिति। [वसवो या्तयितारो] गुर गम्भीरं मनो येपां ते गुरमनसो हे गुरुमनपः 
सदेवा बो युप्मानूदिदिय यद्ैवेदनं देषविदम्बनमयमधिकोऽथ नदून शत्यादि देव- 
गर्हणं जिहया ाचा षयं चम तदेनो यूयं तसमिनपवेक्ति मम्भोरे युप्मदरीयमनपि 
निभेवन। सर्यि तनपू | स्याप्थत्, न तु-वानोद्धाय्यत { अस्मद्पराधं सहध्वमिति यावत् 1 
देवहेडनं फीदरम्। प्युतसंस्याऽस्या्तीति भयुति। दीषैदडान्दः 1 अपस्याकमिसर्थैः । 
घाशब्डो निश्चये } अगुरुमनत इति वयमिल्य विशेषणे वा । गुर्पु जगतृज्येषु 
देवेषु मक्तियुक्तं मनो येषां ते गुरुमनप्तः ! न गुरुमनपोऽगुरमनपतः ! एवंविधाः पन्तो 
वयं यदेवहेडनं चकृम । अपुरुषनक्कत्वदिव देवहेदनभ्रपक्तिः 1 कंच हे वायो स्तम्" 
सुत्मथाना हे मरत उपवाययो नोऽस्मत्छवन्वि यदेनोऽपिदुच्छनायतेऽभितो दुष्ड्न- 
वदाचरति क्रि दृष्शुनवदपविनरं तदेनलस्ित्निलयादि पनर्योननीयम् । कर्ूतमेनः । 
अरा व्यलययेनारं मरणनिव््ैकग् । तदर्परिदमाज्यं च््ो्देव्मम्पः स्वाहा 
भुद्रतमस्तु ॥ 

इति छृप्णयजे्ीयौततिशीयारण्यकदशवमप्रपाठके नारायणीयाप्रनामभेययुक्तायां 
यात्तिक्याभुमनिपदि मापये पष्टितमोऽनुदाङः ॥ ६० 1 

१६.५७० 



८७४ रिशिष्वेन ैषटीतः-- [ अदु° ६१-६२] 

अथैद्पितमोऽनुवाकः 1 

कामोऽकार्षीिमो नमः } फामोऽकार्पौत्कामः करोति 
नादं रोमि कामः कती नादं क्ती काम॑ः कारपित्य 
नार कारयिता एष ते काम कार्माय स्वाद ॥ 

इति दप्णयदुवेदीयतैत्तिरीयारण्यकददाममरपु्के नारायणोपनिपये- 
केपष्टितिमोऽदुवाकः ॥ ६९ {1 

काम इति । हे थयक्षिशत्कोटिदिवता युप्म्यं नमो नम । पूर्वीक्तानि पाषानि 
फापरो मकरष्वनोऽकारपौचकार ! कामोऽकापदिति पूनरक्तिः(कते) शवकरमूतवानि- 
वृत्तिः । काम एव करोति नाहं करोमि । काम एव कती नादं कती । अत्र 
देतृरच्यते । काम् एव पर्णि जगरानि ( जगनि ) वशो कारयिता मवति 

सारं कारयिताऽखतश्नत्वन्मतुष्याणाम् । हे काम तत्पपनिदृवर्थ ते तुम्पमेष 
आज्यभागः साहा दहुतोऽश्लु ! कषंमूताय ठुम्यं कामाय कमनौयविमहाय ॥ 

इति शष्णयटुर्थदीयप्िरौयारण्यकदक्षगप्पाठके नारायणीयापरनापपेययुक्तायां 

याक्तिकयापुषनिषद्ि माप्य एकपषटितमोऽदुवाकः ॥ ६१ ॥ 

अय द्वियषटित्मोऽनुवाकः † 

मन्युरका्पीजमो नमः} मन्युरकापीन्मन्युः करोति 

नाद करोमे पलमुः कतौ नादं क्त मन्युः कार- 
भिता नाई कारयिता एष ते मन्यो मन्पे स्वाहा ॥ 

ष्पि फृप्णयङुरेदीपतेततिरीयारण्यक्दयममपाठ्के नारायणोपनिपदि 
द्विपितमोऽनुवाकः ॥ ६२ 

मनत । मन्युः फोपामिमानी देवः । मन्ये क्रोधरूपा । अन्पसू्वत् | अत्र 
मीमां्ता~- कारयितुरेव पापे न फैरनिच्छतः | यादे खयमपीच्छत्यन्योऽपि कारयति 
तर्टपयोरपि पाष्टेपः } यया कश्चिधवनोऽनिच्छन्तमृपि कंचित्पापमकारयत् । नतु 
सरतकारितपापस्यापि पर्श्ञासेषु परायशचिचै श्रूयत इति चेन्न । स्वयेदतप्रायनिचम- 
वेक (१) बरत्कारितिपापस्य(स्प)+ यस्पत्वात् । किचाऽऽम्यां म्ाम्पां पुरषो हस्त. 

+ भ्या मिमय एद्विसायः व्यजन पाठो युतः । + भावधितेत्वेव्यनुयद्ः 

१४, ५८।२ प. ५९॥। 



[अदु° ६६1.  समाप्यो द्रामफाकः । ८७९ , 
सुदुत्य रोदिति काममन्यू वद्यत्ापं मां कारयतोऽनिच्छन्तमपि फ कतेमि क 
गच्छामि कस्ताम्यां वायते मामिति । तसमाद्रोदनपशवात्तापादिवशादेवमकगम्ते कार- 
पितुरेव पपे न कुरिति ॥ ^ 

इति कप्णलुर्दीयौैत्तरीयारण्यकदशम्पाठे नारायणीयापरनामधेययु्तायां 
या्तिक्यामुषनिपदि भाप्ये द्विप्टितमोऽतुाकः ॥ ६२ ॥ 

अय व्रिपष्टितमोऽनुवाकः । 

सतः परं सधपापनिनर्हणायीः परवोक्ृटचतुधीश्रमकरएणाङ्गभूते विरा(रनास्यहोमे 
कमणि विनियुक्ता म्राः पठ्चन्ते तादण्ठद्वप्रतिमानात् । सपपापरनि्र्णदवारा सन्यास 
करिप्यमाणो यथाशाखोक्ताधिकारी खमृ्ोक्तरिषिना पपूतपंक्तरावाग्यप्का- 
स्तं कर्म एतरकष्यमाणमनैः परपानाहुतीः कुर्यात् । लिष्कृदायन्यतप्मानम् । सैष 
हमिपरीदिणो देवता तु परमाव । [तत्र प्रथमो मन्रः-] 

तिललङ्खरोमि सरसा सपिष्टानन्धार मम चित्ते र्सु स्वाहा, इति 1 

म॒घ्राणाम(रस्या)यमपैः 1 गन्ध उत्तमदेहपौरम्यप्रस्यालीति गन्पारल- 
सपृद्धौ हे गन्धार परमात्मस्थं ॑तिटाञ्जहोमि । कपंभूतान्परसान्न तु 
शुप्कान्सयिषान्पक्तवादिपिष्न्तरटेशपहितान.। किच तद्धोमफरतेन त्वदीया, पर- 
मपायना गुणा ममर चित्ते रमन्तु रमन्ताम् । स्राहिदं परकृतं दपिस्वामदिशय दरतमप्तु । 
एवमेव स्वाहाराब्दार्थं उत्तप्रापि । 

माब हिरण्यं धनमरनरपरान^ स्देपा५ धयै खाद । 
शरावे इति । हे प्रमातमेस््वत्मषादा्वयदो दिरण्यं धनमन्पानेमेताति मम 

परिधय ] च सर्वेपां मेग्यपदार्ीनां प्राप्निरसतु । फिच भिये गनान्तसकषमीतति- 

प्यथ हव्रिरिदं तुभ्यं साह्य 1 
भियं च ल्म च पुष्टिं च कीं चाऽऽ्टृण्पताम् । 

बण वहपुतामू 1 धद्धामेमे जाः संदर्दाहु स्वाद्म ॥ 

इति छृप्णयजु्ेदीयतैत्तिरीयारण्यकदवाममपारके नारायणोपनिपदि 

पट्त्रिशोऽनुवाकरः ॥६३॥ . 
\ भियमिति । भियं रवयत शली मेहच्धी षटि रोगठेः शीति भेये. 

# मू छन्दसे दस शति रूवयिदू हैष निदेशः ॥ 

१ द. शूर") ध. ८०। 



<७दे परिशचिषववेन संश्दीतः-- "[ अबु ६४] 

क्यविदितकल्याणुणवखपारृण्यतां देविपितृऋणत्रयनिधृकरूतं मणं पर्वाणो. 
समं , षदुपुत्रहां श्रद्धामेषे रुख्वेदान्तवाक्यशिपतेदकावार्य्रहणधारणपदुतये 
मजा दुरित्राया भगवान्परमात्मा सचे प््पद्ददातु ॥ 

इति छष्णयसवदीयौत्तिरीयारएण्यकदश्षमश्रपाठके नारायणोयापरनामघेययुक्तायां 
यान्निक्यामुपनिपादि मापये तरिपर्टितमोऽनुवाकः ॥ ६३ ॥ 

अय चतुःवशितमोऽनुबाबोः । 

तिलाः छृष्णासतिछाः नेतास्तिखाः सौम्या वंशानुगाः । 
तिखाः पुनन्तु मे पाप॑ यतिकयिद्भतं मयि स्वाहा । 

तिला इति । दे परमात्म्॑वदाज्ञया मम यत्किचिुरितं तत्पापं दूरीकृत्य भेमां 
तिलाः पुनन्तु 1 तदर्थमिदं हव्तिम्यं साहा ) पिः कथंभूताः । केनित्ृष्णा; केवि- 
च्छरेता उमयविधाः परवेऽपि सौम्या रोगादरुपद्रवप्रदाः । वशानुगा असद्रशव- 
विनः । खषा द्नयं दुता विक्रोयाऽऽनीता न स्वतुशासनचौरयादिनाऽऽनीता 
इभः । अचेतनानां तानां पाप्नाश्चनप्तमरय त्वदाज्तयेति भावः+ | 

चोरस्याप्ं न॑बशरादधं ह्यद युरपगः । 
गोस्तेप५ सुरापानं शूणदत्या तिला पान्ति^ शमयन्तु स्वाहा । 

चोरेस्येति । हे प्रमातमल्वदाज्ञया विष्ठा एतन्मश्रोक्तानां प्रपान श्रा 
विनाशं क्षमयन्तु कुवनतु } तदेभेमिदं हविततुम्यं स्वाहया । नवध्राद्धमेफोदिणयन- 
मोजनम् 1 श्ूणो गैः शिग्र बा । स्एमन्यत्+ | 

शरीत्र रक््मीशच पुषीष कीतिं चाऽञृण्यताम् । वरह्म्य वहु- 

पुत्रताम् । भ्रद्धामेधे मक्ना ठु जातवेदः संददातु सवाहा ॥ 

इति कृप्णयृलुैदीयतेत्निरीयारण्यकदशपभारके नारायणोपनिषदि 
चनुःपष्टिवमोऽहुवाकः ॥ ६४ ॥ 

श्रीधरेति } हे जातवेदः सवेदस्य भनस्य॒वोत्पादक ८ १५ हे परमातम॑स्ततपर्व 

ॐ छठ. पुस (६४) तमानुबाकसमातिदेदेयते । + एरद्भे ए. सुरते (६५) तमातुवाक- 
समाये छा ऋुवाकपरिगणनविष्दा 7 * प्न्दसतकादिवर्ोप सू 1 पत्रे ८, तके 
(६९) तमानुचाश्चरमापिदेदयते । णाभ्नुदादपरिग्णनाविर्द्रा 1 

१६. <१३ 



[ अदु ६4 ] समाप्यो दरमपारकः । ७ 

मवानमर्ं सम्पग्ददातु । तत् 1 श्ी्रेलयादि, पदार्था व्यास्याताः 1 रज्ञा कुशाग्र 
ुद्धितव् 1 सुरेव । चाः समुचये ॥ 

इति कृष्णयेदीयौत्तिरीयारण्यकदक्चमभपाठके नारावणीवापरनामधेययुक्तायां 
या्िक्याुपनिपदि माप्ये चतुःपटितमोऽनुवाकः ॥ ९४१ ॥ 

भय प्रखपरितमोऽनुवाकः ॥ 

माणापानन्यानोदानसमाना भ॑ शुष्यन्त 

ज्पोतिरहं विरजां विपाप्मा भूयास९ स्वाहां । 
पराणापानव्यानोदानक्षमाना इति । भाणादयः पश्च यावः प्रपतिद्धाते सवऽ ॥ि 4 

प्यनेनाऽऽज्यहोमेन शद्धा भवन्तु ¡ य(तफतोऽहं विपाप्मा भतिन्धकपातकरहितो 

विरजा; पापकारणीभूतरनोगुणेनापि रहितः सन्यज्ज्योतिर्जमत्कारणं परवक्ष तदस्तु 

भूयासम् । तदर्धपिदमाग्यं { स्वाहा 1 सुहुतमसतु+ । 

मायनशक्षः भरो्रनिदाघ्राणरेतो बुदधयाकूतिः संका में 
शुध्यन्तां सयोतिरहं विरजां विपाप्मा भूयास स्वाहां ॥ 

वागिति । वागादीनीन्ियाणि } रेतो गृचचन्द्ियम् । मन.शब्दवाच्यप्येवन्तःकर- 
ण्य निश्चयात्मिका दृत्तिदधिः । अनिश्चयरूपा वृत्तिराकूतिः । इदं प्मोनीनमिति- 
कपनारूपा धृतिः सैकरपः । अन्वपपर्वयत् । 

त्वक्चरमभाशसरूधिरमेदोमलास्नायवोऽस्पीनि भें 
शष्यन्तां ज्योतिरहं पिरजां पिषाप्मा भूपा स्वाह 

त्वक्वित्यादि } अग्र स्मूुशरीरगतानां परपपादूगं शदिरुच्यते । एकस्यैव 
घवोरवह्ान्तरमागविवलया त्वक्चपशब्दौ प्रयुक्तौ । जन्पतपूैवत्+ 1 

शषिरःपाणिपादपाशपृषठोरूदरनद्खशिश्नोपसयपायवो में 
शुष्यनतां श्योर विरजां विपाप्मा भूयास स्वाहां 

श्िरःपुणील्यादि 1 अत्रि स्पूरशरोरावयवानां रिदुःपाण्यादीनां शद्धिरुच्यते । 
टिद्(लिङगा्डोमदविवक्षया रि्रोपस्यशब्दौ दौ नयौ । अन्यूत॑वत्? 

* सय यामुाकपरिपणनानुरोषेनानुवाकमःतिः १ छ. पु्तकननुरोधेन तु (६५). तमात 

बाङपमाततिः । + छ, पततकेऽथ (१९) तपा गककमापिः। इयं च गूलोानदाकपरिगणनविषदा ॥ 
* छ. पुस्तकेऽ्य (६९) तमानुवाकसमापिः ! इयं द सूतयेतपनुबाङपरियनविष््ा ॥ + एतद छ, 

पुव ( ५= ) तमानुवाङसाक्िभूेछानुवाक्परिगगनविष्डा । ₹ एतदभे छ. प्के { ५१) 

तमपसबाङछमाति>, सा च मूतेकाटुपाकपसियगनविष्धः } 



८७८ परितिषएतयेन ेएदीतः- { वु° ६६1 

उत्तिष्ठ पुरुप दरित पिदर रोहिता देहि देहि ददापयिता. 
भ एष्यन्ता ज्योतिरहं मिरजं यिपाप्यरा भूयास स्वां । 

इति ष्णयजदीयतैचिरीयारण्यकददामपपायङे नारायणोप- 
निषदि पश्चपष्टितमोऽतुवाकः ।। ६८ ॥ 

एरिषठिति ! शुद्धिदेदनान सथैकर्मैनिप्मादकं वहिशरीरोपाधिकं { परमात्मानं ] 
्ाैयते--पुूष परि (पहि)शरीरे शवान हे परमात्मनुसिष्ठ, ओदापीन्यं परित्यज्य 
मदनुपहार्षमुयुक्तो मव । सतुष्यन्वपुतपरब्दस्यैव दूरितादूनि श्रीमि पदानि विशे- 
पणानि 1 हे इरित भरतिबन्यहरणङड्धश्षट । हे पिद्रर पिद्व्वर्णं । लोहिताक्षि सक~ 
नेयन 1 देहि देि एनः पुनः शुद्धि मे परयच्छ । द्दापयिताऽऽनायमुलाचत्वपिज्नान. 
स्थातिशयेम दापयिता भवेति देषः 1 तस्यः दापयितुक्तीनस्योतत्तमे पे मदीयाधि- 
चर्यः शुध्यन्ताम् । ज्योनिरदमिलयादि पूवद ॥ 

इति छृष्णयलुर्ेदीयततिरीयारण्यकदशमग्रपठके नारायणीयापरनामधे- 
ययुक्तायां या्ञिकयाुपनिपदि भाप्ये पशचपरितमोऽरुवाकंः ॥ ६९ ॥ 

खथ पटूपशटितमोऽनुदाकः 1 

पृथिन्पापस्तेनो वायुराकाश गे शुध्यन्तां ज्योपि- 

रद विरजां विपाप्मा भूयासुः स्वाहां 1 

पृथिवीति । शरीरध्योपादानकारणानि पृथिन्यादीनि । पृ्दन्यत्+ } “ 
शब्दस्सशंरूपरसगन्धा मे शुप्यन्तां ज्योति 
रहं पिरमा दिपाप्मा भूयात स्वार । 

्न्दस्पशेस्यादि 1 श्ररीरोषदानप्धमहामेपवाकाशचदिषु यर्तमाना गुणाः प्म्द्ा- 
दयः 1 ूषद्न्यत्+ ! 

मनोबाकायकमौणि भे शुष्यन्त ज्योतिरहं 
विरजां विपाप्मा भुयात् स्वाहां । 

# दापयितुः सकाशात्तस्य श्नानस्य पूरवोऊ वत्वनिनानप्योदत्तय इति सबन्धः ! + एतद्र 
छ. पुष्कर ( ५३) तमानुदाकसमा्िवतते । रा च मूनो्छनुवाकपरिगणनविल्द्रा 1 # एतद्रे छ. 
प्के ( ५९ ) तमतुदाकरमाक्षिदयते ४ सा च मूलमेकानुदायरिययनविर्दधा । + एतदव 
च. प्तक { ७४ ) तमनुवाकसमदिदर्यते 1 च्च च दू छातुवाकृपरिगियनविददा । की 

१४. था 



` [{अतुर ६९ 1 समभाप्यो द्शम्रपरकः । ८७९ 

मन इति । मनोवाकायानां कीणि । अन्वतपत्» | 
अव्यक्तभावैरेदकारिन्योतिष्दं पिर 
विपाप्मा भरंास^ साहं । 

अव्यक्तमावैरिति । हे परमात्॑स्वत्मसादाद्दकारव्॑थगेिुकतो मूत्त । 
" वर्थमुतरल्यक्तमावैः 1 जोकानां निक्टेऽपरकटितमिप्रायः । पूव्द+न्यत् ॥ 

आत्मा मे शुध्यन्तां ज्योिदं विरनां 
विपाप्मा भूयास स्वादां । 

„ _ आसत्ति! म आत्मा शरीरं एध्यन्तां द्धो मवतु । प्रायपामतपत्र महुरचनप्र 
योगदणन्दपतः । 

अन्तरात्मा भ शृष्यन्तां ज्योतिरदं 
विरजां िपाप्पा भूंपास्« स्वां । 

अन्तरासेति । अन्तरारमाऽन्तःकरणम् । अन्यतरत्" । 
परमातमा भें शुष्यन्त उयोतिंहं पिरजां 
विपाप्मा भयास स्वाहा । 

परमात्मेति । [ परमात्मा ] निविलनगत्भुः । अन्यसूक्त् । नु परमा 
स्मनो त्िलज्ञद्वत्वात्कथं तच्छद्धिः प्रार्थ्यत इति चेतन ! अविद्यादोपवशेन परमत्मनोऽ* 

भतिमानमगुद्धिरिस्युयते । स्वात्मत्वेन परतिमानं शुदिरिति विरोपाज्गीकरात्+ । 

शपे स्वाहां । 

शुध इति । शुदपिषटानेवताये स्वाहा । एतदादिवकष्यमागपचमन्रेषु दिषोक्ता 
देवता तिन: । 

कतपिषासाय स्वादं 1 
षुतिपिपासायेति ! एतदधि्ठानदेवताम्यां स्वाहा \ 

विवि्पै स्वाह । 

*# एतदमे छ. पुस्सके ( ५५) तरमानुवाकसमासिद्श्यते । साच मूरोरानुपाकपएरिगणमेवि* 

शद 1 + एतदभे छ. पुस्तके ( ५६ ) तमारुवाकयमापिष्शयते ! भा च मूलोकतादुवाकपरिगणन- 
विदद्ा । * एतदपमे छ. पुस्तके ( ७८) तमानुषाूरमाधिटयते । रा ष ॒मूलोफानुदाकपरि" 
मगमबिरा 1 ‡- एतदपरे छ. पुरतङे ८०९) तमादुषाकसमािददयते, सा च सूलोानुवापरिगणन- 
विषद्रा। ् 
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विभिद्या इति । “विप व्याघो” इति घातौरुत्यन्नोऽयं राब्दः 1 विदचयेण रिटि 
स्यीपिव्य ब्रह्मणस्तदधिविद्धिः 1 छन्दतः पकारस्य यकारः । तादशं नदोदिश्य सदाहा 
हृतम 

विधानाय घाहं । ध 

वऋम्विधानायेति ! ऋचो विदधाति करेल्युत्पादयतीति छम्विधानः परमात्मा 
तै खाहा हतपलु । 

कपेत्काय स्वाह । 

कपौत्कायेति | “कप करणे” [इति] धातुः । कष्यते क्रियत दति क्पे! 
नामरूपकमत्मिकः कार्यप्रपश्चलस्िनुत्क उपकरमृतपुकः कपोतकः परेधरस््मदाय 
प्राचनयुखाय परेश्वराय स्वाद 1 

ुप्पिपासाभलं ज्पे्टामल्ष्मीनीयपाम्यदम् । 
अभरूतिमसंमृद्धि च कसवानिर्द पे पार््मानर स्वादा । 

ुतिपपासापखमिति । हे परमासन चत्पतादाक्छतिपातापं मरे उह््या 
प्यष्ठापप्रनापलमीएटकषमीमूतिममशर्यमसणद्धि ` धनधान्यादिप्मृद्यभावेनान्तर्वी- 
क्नाशयामि । किंच त्वं मे म्यं पाप्मानं निदे विनाखय । तदयं सादा 
तुम्यं सुहुतमप्तु 1 

अन्नमयप्राणपयमनोमयनिह्गानमयमानन्दपयमात्मा भें 
धभ्यन्तां ज्योतिरहं विरजां विपाप्मा भूयाप॒९ सादं ॥ 

| 

इति कृप्गपलवदीपतैलिरीपारण्यकदुयाममपाज्के नारायणोपनिपदि 
पट्पषटितिमोऽनुवाक; ॥ ६६ ॥ 

अनपयेल्यादि। अन्नमपाद्यः पर कोरः वारुप्यापुपनिपयुराः ।पूर्वषदन्यत् ॥ 

इति कृर्णयजुदोयौततिरीयारण्यकदशमद्रपाठे नारायणौयापरनामये- 
यद्ुक्तायां याक्ञियामुपनिषदि माप्ये पटपषटिरमोऽदुषाकः ॥ ६६ ॥ 

अप प. पुस्तके सर्वा निपुरेतेव णठः 1 

१य.०३॥ 
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अथ रक्तष्टितमोऽनुवाः ! 

इवः परं पैशवदेववर्मणि व्रिनियुक्ताः प््ोममच्रा व्याए्यायन्ते-- 

अघ्रये सवाह | विधेम्यो देवेभ्यः स्वाहा । धुवापं 
भूमाय स्वादां । धुवर्िततये घाहं । अच्युत- | 

क्षतये स्वादं । अप्य सिते स्वाहां, इति 1 
अभिविनवे(्य)देवधुवाः प्रपिद्धाः । धरुवा सितिवत्थितिर्थ्य पोऽयं धब- 

सषितिः। अ्युतक्षितिरपि ताट्शः । एतौ देवविरोपौ । कदानिमादाट्याद्िना 
दरि्मपि कर्म सिट करोतीति चिषट् } एतद्विशेपणोऽप्यतनिः शरतिद्धः । एताम्यो 
देयनाम्पः प्रङ्ृतमनादि हविः स्वाहा युहृतमस्तु । 

इतेः पर बरिह्रणकर्मणि विनियुक्ता मच्रा व्यास्वायने-- 
परमो स्वाद ] अधर्माय खाद्यं । अद्भ्यः साहं । 

ओपथिवनस्पतिभ्यः स्वाहां । रलोदेवननेभ्यः स्वाहां । 
सां भ्यः स्वाहां । अयप्तानिभयः स्वाहां 1 अवसानप- 
तिभ्यः स्वाहां । सरव्तेभ्यः स्वाहां । कामय खाद । 
अन्तिकाय स्वाद । यदेजति जग॑वि यच् नेष्ति नान्न 
भागोऽपे नान्ने स्वाहां । एथिन्यै सवाह । अन्तरिप्नाय् 
स्राहौ । दिवे स्वादय । सू्ीय स्वाहां । चन्र स्वाद्1 
नक्षमेभ्यः स्वादं } इनद्रय स्वाहां । बृदस्पचये स्वाहां । 
भजाप॑तये स्वादं । ्र्हणे स्वाहां । खपा पित्भ्यः 
स्वादं । नमे रुद्रायं पटुप्तवे स्वां । देवेभ्यः स्वाहां । 

पितृभ्यः स्वपाऽस्तुं । भूतेभ्यो नम॑ः 1 मनुप्येभ्य) न्त्र । 

भरनापतये स्वाहौ । परमेष्ठिने स्वहा, इति 1 

धर्माधर्मायोपधिवनस्पत्दिवताः मनद । रम्ांसि[परतिद्धानि 1 1 देवनना 
‡ देवामां मृत्यव । रप्ति च देवननाश् रक्ोदेवजनाः । गृहे विचप्रना वाः 

एखदेवत्ाः। गृमान्तदेशवर्तमाना देवता अतप्ानशब्ेनोच्यनोे% । सर्वभूतशब्दैन पञ्च 

# सचनत पतिशब्दस्य व्यारयान स्प्यदुरेधेतम्र् 1 अगानधतिशर्देन गृदमान्वदेशवतं 
मानदैवताघ्लामिनो आद्याः । 

१११ ष 



८८२ परिविषटतैन संश्ीवः-- [ भनु ६७ ] 
मूतानि भूतवििप बो(पाशचच्यन्ते । कामः प्रतिद्धलिटोकीम्यामेहको रतिपतिः । , 
अन्तरिक्षशंब्देनन्तरिकतलोकस्यवायुयते ! द्वितीयान्तरव्दिन  मध्यपरोकाधरि्ठा- 
नदेवता कथ्यते । वैदिकरब्दराशिवाचकेन नामशब्दैन तद्वेः ` परमार र्यते । 
तथा चायमर्थः । जगति 'वरह्ाण्डे“ यद्वृकषोदिखूपमेजति वायवादिगिमित्तेन कम्पते 
यच मटुप्पादि चेति गमनागमनादिचे्ां करेति । जौपटप्ण्येन पर्यतादिक- 
मपि गृष्ठते । अयं प्वोऽपि , प्दाभेतमृहो नाशन; परमात्मनो भागो मणी 
योऽ, प्रज्यकाठे स्य, भगतत्तेनोपंहियंमणलीत् ! तिद्धानते चैकत्यैम पर- 
मातानो निसिष्ठनगुसपत्तिधितिष्यकर्तृतवाङ्गीकारात् तथाच तस्मै नाशने 
जगस्हर्भे परमात्मने स्वाहा । बटिहरणस्समिदं हविमौ दत्तमप्तु 1. चावाप 

पिष्यौ प्रतिद्धे । सर्यचन्द्रनकत्द्रबृदस्पतयः भ्रपिद्धाः । भरनापतिव्रह्माणौ विरा 
द्टिरण्यमर्मी । अमिप्वात्तादिम्यः पिदृभ्यः खथा, [स्वाहा च] ८९); श्दमनं बिद 

रणकमीह दत्तमस्तु ) [द्द्वाय नमः] स्वाहा चेदमततं दत्तमपतु । कथमूताय, पुप्तमे 
वरह्ादिष्मावरान्तापिपतेये र इनदरादिम्यो देवेभ्यः स्वाहा । पिद्भ्यः स्वधाऽस्तु 1 
मगान्तरदयोततनायेम्ान्तरम् । भूतेभ्यो देदविशेषेम्यो नमः 1 खाहाशब्दोऽप्यतुप- 
सछमीयोऽन्रदानपिद्धये । यद्रा नम.व्द एव भूतानामन्नदानवाचको द्रषवधः । मनु. 
प्येभ्यो हन्ता, इदमनने दत्तम्तु । खाहाप्धानमोहन्तकरिखतुपिरिपरदवपितृमूत- 
मतुष्याणम(वेम्योऽनतं दातन्यम् । एतच्यब्दोच्ारण॑पूरवके हि तेषामफदनि भूयपती 
वृतिः परियो किपरमिव प्राघ्षणमोजने चदणानाम् 1 मनापतपे स्वादा । मागाम- 
द्योतनार्थं मान्तरम् । परेष्ठो चतु्ेखो रह्म । 

यया वृपः शतधारः सदसंषारो अक्षितः { 

पवा म॑ अस्तु धान्पर सदसंधारमद्नितम्र ॥ 

धनयान्यै स्वाहां ॥ 

यथेति 1 यया येन प्रकारेण कूप उदद्रपारविदोषः दातधारुः सदृस्रधारोने- 
फ(दकधारोमेतो बहषोदकग्रणेऽप्यक्षित्तोऽश्षय्यश्च ययति; पूर्वैव मं परमात्मनः 

प्रपरदाद्धान्पम्ितमक्षग्यमस्नु । सदस्तधारमनेकटुसूखादिपूण(ण) प्रघ्याद्रिपरम्यरा- 
युक्तं च^मूयात् । प्रदयेमिदं हेविः स्व्राहय सुहृत्सु । कम । धनानि दधाति पेष 
यति मक्तानामिति धनधानी काचिदेवरा तस्ये { 

ये भृताः धचरंनति दिवानक्तं वलिभिच्छन्तों 

विसुदख्य भर्या; । तेभ्यो वलि पृष्िकिमें 

~ राभि मयि षष्टि शिमरि्दपाहु खाद् ॥ 

च 



[ अव ६८] = सभाप्यो द्शममपारकः ! य्८े 
(क ओपभिवन धि ~ रिभ = ~ ॥ 

, ओोपथिवेनस्पतिभ्यः स्वाद ऽन्तरिक्षाय स्वाह नगं दायं 
ध पशुपतये स्वाद वितुदस्य, मेष्या पौ च ॥ 

„~ इति करम्णयैदी यतैननिरीयारषपकदृशममपादके नारायणोपनिपदि 
सप्तपष्टितमोऽनुबाकंः ॥ ६७ ॥ 

^ य इति 1 तेभ्यौ वचि दरामि शमौ निक्िपामि। पुष्टिकामः, सत्रदम् 1 जव 
एव पुष्िपतिर्धैनयान्यदिषोपणौपिमतिमयवान्मापे पुष्टिं धनषान्यादिपोषे द्षाहु 
स्यापयवु । तदधैमिदमनं स्वराय पूरी निक्िप्तम्तु । तेभ्यः केभ्पः। ये शता प्रह 

विरो वह्िमादारभिच्छन्तः सन्तो दिवानक्तं भचरन्ति । भरताः क॑विधाः । 
मेप्याः परपणीया शल्या इति यावत् | कस्य » विेण ठुदपि पापिनः प्राणिनः पीड- 
यतीति वितुदः श्मशानवासी भगवान्का्निल्दल्स्य वितुदस्य ॥ 

इति छृप्णयनुवदोयोत्तिसेयारण्यकदशममरपाठके नाएयणीयापरनागपेययुकतायां 
यातिस्पामुपनिपदि मप्ये प्तपषटितमोऽनुवाकं; ॥ ६७ ॥ 

अथाष्टपष्ितमेोऽनुबाकः १ 

जपमात्रेण पाप्यार्योऽयं मख्रः-- 
ओं तत्सम् । ओं तद्र । ओं तद्वायुः 1 ओं 
“तदुप । ओं तत्समम् । ओ तसुरोमेमः । 

' अन्वधतं सूतेषु गहायां विसूत । सं यन्न- 
स्त्व पपदकारस्तवमिन्रसत्व स्द्त्वै पिष्णस्तवे 

~“ प्रदम त्वं परनापततिः। स्वं तदाप आपो ज्योती 

रसोऽएतं ब्रह्य पूर्वः सवयो, इति ॥ 
इति सृष्णयजेदीयतैततिरीयारण्यकद एममपढके नारापणोपनिपयःऽ- 

एपष्टितमोञ्तुवाः ॥ ६८ ॥ + ५ 
तदेदानतेयं यस्तु ्ल्नातिव्रहत् 1 तदैव षायुः । तदेवाऽऽसा जोवोऽपि । 

तदेव सद्यमवितम् | फं बहुना, तदेव सर्वै चराचरं जगत् । सदेव पुरो पिलीर्णप्य 
ब्हयण्डस्य कारणे य(णमोतसस नमोऽस्तु । पिचेवनियं यद्भस तद्विशरततिपु नाना- 

% एतदो तद्र्ेयस्मादयाग्विधमान सूल ज. पुस नास्ति । , 

१.८४ १२ ड. "गरिनिपिः। ३. ८५१ 



+. परिदिषटतवन सृगृहीतः--, { अतर ६७ 

मूतानि पूतविङेपावे(पाशव$च्यन्ते । काम्ः प्निदधछियोकीन्यामोहयो रतिपतिः । , 
अन्तरिशशव्देनान्तरिक्षटोकस्यवायुर्षयते 1 दवितीयान्तरिलदव्देन मध्यमटोकाधिष्ठा- 
नेदेवता फथ्यते । वैदिकशब्दरादिषाचकेन नामशव्ेन तद्रेयः प्रमापमा रक्ष्यते । 
ततथा चायमर्थः । जगति '्हाण्डे, यद्यत दिरूपेजति वाच्वादिनिमित्तन कम्पते 
यच्च मतुष्यादि चेतति गमनागमनादिचि्टा करोति । ओपर्तण्येन प्वतादिक- 
सषि शृते । यं प्वोऽपि प्दा्ेतमृहये नान्न; परमालनो भामो मक्षणो- 
योऽशः, पटयकचि सैष्य , जगतल्ेनोपंहियमाणत्वात् 1. प्िदधानते वैकस्मैव प्रर 
मात्मनो निसिदनमहुत्सचिस्ितिटयकरतूवाद्वीकारात्, | तथाच त्स्मै नाने 
जगर्ह परमात्म स्वाह । बटिहरणच्पमिद हविशमौ दत्तमप्तु 1 धावापृ* 
बिष्पौ भ्रतिद्े । सूर्मचनद्रन्षेनधेृदस्पतयः भप्िद्धाः 1 अजापतिब्रह्माणौ पिरा- 
इदिरण्यगभीं । जश्चिष्वाचादिम्यः पिकन्पः खधा, [स्वाहा च] (५), एवमन्नं बष्दि- 
रणकमीं दत्तमसतु । [रद्राय नमः] स्वादय चेदत दत्तगतु । कयपताय, पृशुपरतपे 
नहयादिस्यावरान्ताभिपततये इनद्रादिम्यो देवेभ्यः स््रादा 1 पिदभ्पः स्रधाञ्सु । 
भागान्तरयोतनारथं मनान्तरम् । भूतेभ्यो देवविरषेम्यो नमः । खाहाशन्दोऽप्यदुप- 
छनीयोऽन्रदानपतिद्धये 1 यद्रा नम शब्द ए पूतानामन्नदानवाघयो द्र्ट्यः । मनु- 
प्येभ्यो दन्ता, इदमतं दन्तमसु । खाहाएवधानमोटन्तकरिशवतुमििपतिईवितृमूत” 
मतुष्पाणाग(वपेभ्योऽोतन दातव्यम् । एतच्छन्दोच्रणपूरकं हि तेपमननदाने मृयपी 
तृतः प्रिोक्तिपूहमिव बदमणमोननेन द्राक्मणानाम् । मनापतये स्वादा 1 भागान्- 
रचोतना्े मश्नान्तरम् । परेष्ठो चतृमृसो नघा | 

यया पुंपः श॒तपीरः सदारो अक्षितः { 

एवा भ॑ अस्तु धान्य सदसपारमक्षितमर ॥ 
धन॑पान्पै स्वाहां ॥ ५ 

ययेति ! यथा येन श्रकरिण शूप उदकाषारविरेषः शतारः सदस्तधारोजे- 
भोदकषासेपेतो बहुषोदय प्रणेऽप्यक्षिवोऽकषय्यश्च सति, एवैवं मयं परमात्मनः 

प्रपतादादान्यमितप्षय्यमस्तु । सदसपारमनेररुमूलदिपूण(ण) परम्यादिपरण्यरा- 
युक्तं चपूथात् । प्रदधैफिदे हविः स्वाहा घुष्तमसनु । कम्मे । घनानि दधाति पोष- 
यति म्तानामिति धनधानी काथिदेवता तस्थै 1 

ये भूूलाः परचर॑न्वि दिवानक्तं व्िभिष्टन्वे 
वितुदस्य मेप्यांः 1 तेभ्यां वहि षटं 

` ष्मि भयि शुषि शिपरतिर्दयाह च्वाद ॥ 



५ 

[ अतृ ९८॥ ^ समाप्यो दशममपागफः 1 ८८३ 

~ - ".. भोप्धिवेनस्पविम्यः स्वाहोऽन्तरिाय स्वादा नर्म खाप 
२" पशुपतये स्वाह विदुरस्य , मेष्या एके च ॥ 

~ इति कृष्णयदीयतैतिरीयारणयकदशममपादकेः नारायणोपनिपदि 
सक्प्ितमोऽ्ठुराकं; ॥ ६७ ॥ 

~ थ इति । तेभ्यो वर दर्समि शमौ हिक्िपामि । पुष्टिकामः सनद्, } अत 
एव पुष्टितिैनपः्यदधिपोपणं पिपरतिमीवान्पराये ष्टि घनषान्यादिपोषं दधातु 
स्पापयतु । तदपमिदमनर स्वाद भूमौ निक्षिप्त । तम्य केम्धः । ये भता प्रट- 
धिषा यखिमाहारपिच्छन्तः सन्तर दिवानक्तं भरयरन्ति | भूताः कयंविधाः । 
म्रेप्या; प्रेपणीय शर्या इति यावत् ] कस्य , विशेषेण तुदति पापिनः प्राणिनः पीड- 

यतीनि वितुदः दमकानवपती भगवानकालाननिद्रस्वस्य बितुदस्य ॥ 

इति छृप्णयलुरदीयौत्तिरीयारण्यकदशमपरपाठके नाएयणीयापरनामपेगयुक्छयां 
या्ञिकंयामुपनिपदि माप्ये सपतपषटितमेऽनुषाक; ॥ ९७ ॥ 

अया्टपष्टितमोऽनृवाफः 1 

जपपरनिण पपकतयापोऽयं मन्न-- 
ओ† तःघ्यम् । ओं तद्रक्ष । ओं तद्ायुः। ओं 

"तदात्मा । ओ तत्सम् । ओं ततपुरोर्ममः । 
+ अन्तरि मूत्रेषु एदायां विं्मूरविए । सं यङ 

स्तवै बपटूकारस्वमिनद्रस््य ̂  सुस्तवं व्िष्णस्तयं 
~“ बह्म सै मजापतनिः । स्वं तदाप जपो ज्योती 

सोऽत नद्य परध सुवरोम्, इति ॥ 
इति दृष्णयर्ेदीयतै्िरीयारण्यकरदेरमभप्)उके नारायणो पनिपव्रऽ- 

एषषठितमोऽतुवाकः ॥ ६८ 1 „~ ` 

सद्िदामतेयं वसतु वद्माति्र् । सदेव वायुः 1 तदेवाऽऽ्मा नैके । 
तदेव स्यगवितयम् । $ महुन? तदेव सर्व षराचं नमत् । तदेव परोल 
जर्ताण्डप्य कारणं य{गम)तस्तस्मे समोऽष्ु 1 दिववेविधं यद्ध तदिशपूतिष नाना- 

ॐ पएठदायां तदरह्दयप्माल्ाभ्विवमान सल ज. पुष्क नास्ति । 

१ ध, ८४१ ट. णादिनिधिः। ३४. ८५॥ 



८८४ परिलिष्त्वन सेष्दीवः-- [ उतु° १९} 

विथशरीरेषु सते प्रामषु गुदायामन्तददयपुण्डरीकमध्ये चरति कुति । एवं पर
ोत्तेण 

सरवीलकलवुकलेदानीमपरोस प्रमा्मनः सीसकं वरीयति । है. मग 

यक्ता नानाविथनवुरूषः 1 चमेव वपदक्वारो देवाजदायकशब्दपिोपः । ओषठक्ष्येन, 

त्वमेव खाहास्यधादन्तक्नरादिः । स्वमेवनद्रस्दविष्णुव्रहमल्यः 1 स्वमेव अ्रभापतिरवि- 

राट् । स्वमेव तस्मिदधं तरहण्डम् 1 ोवाऽऽपो नचादिगताः । त्कोबाऽऽपः पारा 

वारगतः। सवमेव ज्योतिः सूद । त्वमेव रसो मधूरादिः। त्वमेबामरतं पधा 1 स्वमेव 

रह्म येदकूटम् । त्म भूवः सुवलैखक्यम् । त्मेरवोकार; दाव्य्र ॥ 

इति ष्णयङुवेदीयौत्तरीयारण्यकद मपरपाटके नारायणीयापरनामयेयवुक्तायां 

यारिवंामुपनिषदि भप्वेऽषटपषितमोऽनुवाकः ॥ ६८ ॥ 

अभरकरोनतप्तैतमोभ्नुवाकः 1 

प & कः 

अप् प्राणाहतिमचरान्दशंयति-- 

मुद्ध माणे निविष्टऽपत होमि 1 श्रदा्या- 

मपानि निविशत इहोमि 1 बद्धाय व्यनि 

निवि्ोऽयत ललोमि । श्रद्धायाएदाने निषिठैऽ- 
मृ जदोमि 1 ्रद्धाया९ समाने निविऽतं 

जुददोमि 1 ब्रहणि म आत्माऽमूतत्वाये , इति 1 

चैदिककर्मणि विशरपतातिशयः श्रद्धा, तस्यां सत्वां पपु शारीस्यतवायुमेदेपु मघ्ये 

भ्रमं प्राणना यायै निविष्ट जदस्ुकोऽदमषते खादभूलमिदं हविरहटमिं परकषि- 

पामि । एवमपानादिपु योऽयम् 1 एताभिः पद्वभिराटुतिमिगमृतत्वाय मोक्षाय मे 

मदीय आत्मा जी अहमि परमासन्येकी मवति दोषः । 

अथ भोजनादाव्पां प्राशने मन्माह- 
अपृतोपस्वरंणमसि, इति । 

हे पीयमान जर त्वपमृततं विनाशररदिते ग्राणदेवताया [उपस्वरणमक्नि । यया 

शयानस्य पुरुपस्य मञ्षकस्यपरि तूठपददवकमुपलो ते तदधाणंेवनाया] 
इदमुप 

रणम् 1 तथा च वानपतनेयिनः भ्राणविद्यायां श्राणदेयनाया जखवस्नत्रमामनन्ति-- 

'्मादसिपयननाचामिदरितवाऽऽ चिदेव तदनमन बुरते'" इनि । 

आणाहुतिष्ेव विकदिपिानि मप्ानतराभि दयनि-- 

अद्धावां भाणे निविष्टोऽभूषै डुटोमि । धिबोमां 



{लुः ४०] सभाप्यो दृशममपार्कः 1 ८८५ 

विबाप्रंदाहाय । प्राणाय स्वादं 1 श्रद्धायामपाने 
निविष्टोऽपतै चहोमि । धियो मां विश्नामदाहाय । 
अपरानाय् खाद । भद्धायीं व्यनि निवि्ठोऽपूै 

४ जुदोपि । दिवो मां विशामरदादषय । व्यानाय 
स्वाहां 1 भ्रद्धायांएदाने निषिष्ठऽषूरत लुदोभि । 
शिवो पां विदाभरदादाय । उदानाय स््रादां । 
शरद्धया समाने निवििऽएतं लुहोमि । शबो 
माँ विशाप्रदाहाय । समानाय स्वाहां । 

बरह्मणि प्र यत्माऽतत्वायं; इति 1 
हुयमान द्पकरिप लवं शिवः शान्तो भूत्वा भां भवि । किमर्थम् । अपरदा- 

हाय) कषर्त॑पादितदाहनाक्षनमेद्ैः 1 किच हुपानदरग्य प्राणेवतताये घाद पुहुत- 
मस्तु } एर्वववन्यद्याए्येयम् । 

मोजनाट्धयेमपां परारने मच्रमाह-- 
अषरतापिधानमस्षि, इति ॥ 

इति कृष्णय्रदीयतैक्तिरीयारण्यकददाममपाठ्के नारायणोपनिपये- 
कोनसष्तितमोऽदुवाकः ॥ ६९ ॥ 

पीयमानं दहे जठ सममूतमविनश्ररमपिधानमाच्मवदकमकषि ॥ 
इति षष्णयलुरददीयततिरीयारण्यकदन्लमपपाठके नारायमीयापरनामधेयुक्तायां 

या्तियामुपनिषदि माप्य एकोनपतपतितपोऽनुवाकः ॥ ६९ ॥ 

अय सप्ततितमोऽनुवादः ¶ 

मुक्तस्यान्नस्याभिमच्रणे मच्रभाह्--- 

शद्धायां मागे निविस्यामृतरः हनम् । माणमन्ननाऽऽप्या- 

यस । शद्धयांपपाने निवषिवयामृत; हुतम् । अपान- 

मन्ननाऽऽप्वायस्च । ग्रदधा्ीं व्याने निर्यातं 
-- ~~न ------~ 

१ ष. 



८८६ परितिष्टसेन सं्दीतः-- { भवु° ७१] 

हुम वयानपचेनाऽऽप्यायत् । श्रद्धाया निषि 

इवाप हुतम् । उद्एनमनेनाऽऽप्यायस् 1 शरदधावा 

समाने निविश्यामृतं ५ हुतम् } समानमन्नैनाऽऽम्वायस््,रति॥ 

इति ङृप्णञ्दीयतैतिरीयारण्यकदयममपा्के नारायणोपनिपदि 

सप्ततितमोऽलुवाकः 11 ७० 11 
दियकरमणि विशवापराविशयः श्रद्धा, तस्या स्यां माणवाय निविश्याऽऽ्दरावि. 

शयं कत्वाऽमूतमनश्वरं खादुमूतभिदं हिया हुत । हे भाणामिमानिनि देवि खं 

भणं सुखनातिकाप्तैचारिणं वायं हतेनाननेनाऽऽप्पायस्व सर्य 1 स्पष्टमन्यत् ॥ 

इति छृच्णयदीौततीयारण्यकद्शमपरपाठके नारायणीयापरनाप्भेययुक्तायां 
यात्तिकंयामुपनिपदि माप्ये सततितमोऽतुवाकः ॥ ७० ॥ 

अधैकरपततितमोऽनुदाकः 1 

शुदादिमनितयित्तविरेपशानेलप्पे मोकुरनवस्य परश्वरखस्पलुतयानहवे च्रं 

ददीयति-- 
अङ्ुष्मा् पुरपोऽदु्ठं च॑ समाभितः । 
$ सर्वस्य जगवः मयु मीणाति विष्वक्, इति ॥ 

इति शरप्णपरदीयतैतिरीयारण्यकद् शमपरा नारायणो परनिपयेः 
कससतित्तमोऽनुवाकः ॥ ७१ ॥ 

हदयमध्यगत अकादाः खाङ्घ्परिमितः । तत्न वर्तमाना शदिरपि तावती तथाऽ- 

च्छिन्नो जीवल्पः पुरुपोऽप्यजष्ठमाजः खादितः । प च स्ञानक्रियारा- 

कत्याऽदु्माभितः 1 चकारान्मस्वके चाऽऽध्रिततः । जापद्मलकव्यापीलर्यः ॥ 

स चोपाधिपतवन्धमनरेण स्वकीयेन वारवस्पेण सरबस्य जमव रयो नियन्ता । 
सत एव विश्वभुक् । सर्वं जगदु 1 ताद्शाः भरर; भीणाति › अनेन मोननेन 
भीतो मवतु ॥ 

इति हृष्णपरशोयतेत्तिरीयारण्यकदशममरपाठके नासयणीयापरनामपेययु- 
तायां याज्ञिकयारुपनिपद्वि माप्प एकषक्तितमोऽनुवाकः ॥ ७१ ॥ 

* छान्दसो विस्ेपः 1 

भष, ८७५ रघ.ध्ल१ ` 
, 



{ णव ७२-७९ ] सभाप्यो दकमपपाठकः । ४८७ 

अथ द्विएपातितमोभ्नुवा ः । 

ह्यं मोननोत्तरं परेशवरानृपतथानपरतिषादकं मख्रमुदाद्य भेज्तः स्पम्नानां 
स्यस्यतापरतिपादुकं मन्तभनुभवपूव॑कं पठंति-- 

वाख कमापनन । नसोः भाणः । अक्षयोधघ्ुः 1 कणेयोः 
शरोच॑म् । वाद्ुोर्वसंम् । उर्योरोजैः । अरिष्टा विश्वान्प- 
्ानि तनः । चनुबां मे सह नमस्ते अस्तु मा मा दिःसीः, इति ॥ ( 

इति छृप्णयजुेदीयतैपिरीयारण्यकद्यप्पाठके नारापणोपनिपदि 

दविसप्घतितमोऽनुयाकः ॥ ७२ ॥ 

दे मगवन्पदूप्मन्नमाकण्ठं सुक्तवतत्तृ्तस्य मे मम वाग्वागिन्धियशकतिसतद्रोठक 
आस्ये, भाणो नसोनीधिक्योः, चकघ्रिन्दियशक्तिरस्योरणोक्षदरोटकयोः, 
शरो शरतरन्द्ियं फणीयोततदरोखफयोः, ठव्चष्वा्स्यन्यासन् । प्राण्मोननात्सुदादिष- 
ेन विकठान्यमलिय्यः ! अत एत वाहुवोगरहोरवलममूत् । उर्वोरोजो गमना- 
गमनपरामर््यभूत् । किं बहूना, विश्वानि पर्वाणि ममाद्गान्यरि्ान्यमूपर्दिपितानि 
सखस्यान्यभूवन् । फरवा प्रिमितगणनयः, मे मम ततुवा तन्वा लिद्रशरीरेण सद् तनू 
समूढशरीरं खस्थ मयति स्म 1 अत॒ एव मो भगवेघ्वसपतादात्ृ(निमि)हाततं न्ध्या 
+यतोऽ वृतो मत्कृतं नरस्ते तुम्पमस्तु । इत्यं प्रयहं सहङुदनस्य मे तृत कृत्वा 
सवोनस्यास्यं च सपाय यावन्मरणे सहकटरमनं मां मा दिष्सीमां पीडय । कतु 
एृढय । भश्नोऽयं भोमनोत्तर भ्रत्यदं परेधरकतेपङतिमृतितिद्ये बाह्णिरीतुपपा- 

नपूर्वके पठनीय इतर रहस्यम् ॥ 
इति छृम्णयसुैरोयौत्तिरीयारण्यकवशमप्रपाठके नारायणोयापरनामधेधधुक्तापां 

यािकयामुपनिषदि भाप्ये दिए्तितमोऽतुवाकः ॥ ५२ ॥ 

अप प्रिष्ठहतितमोऽनुवारः ॥ 

षे प्र्द्लारटयमुकतवा स्पपतया्तेनो्तरो्रपनप्ाप्य(पकोतवेन नेन्द्र, 

पर्विप्वादकं मचे नप्यव्वेनाऽऽह-- ॥ 

वर्यः सुपणा उपेदं मियम॑धा ऋेयो नाध॑मानाः । 

म पदुिदया्यय्दस्वाऽपपदके रम्यः सुपः सुभि दुक स्यमिदम् } भत्र थ, 

पुस्तके माहव । = आयस्य न्याटयागनेवद् । + यत्रोऽह तृनोऽत एमि सबन्धः 1 

1 1 
न~ नं 



च््८ परिरिष्टवेन सृदीतः-- '{ अदु° ५४] 

अपष्वान्तपूणहि पथि चुगधयस्मातिषयऽव्दद्ान् › इति ॥ 
इमि छृप्णयङदीययैनिरीयारण्यकदशरममपाद्् नारापणोपनिपदि 

चिपनप्रतितमो ऽदुवाकः॥ ७३ ॥ 

चरपयः परपप्याकाः कदाचिदिन््रं खर््यपुपसेदुः । मृणोकास्कागरादिन्- 
परामीप्यं जगुः । कथंमूता ऋपयः 1 नाधमानाः किमपि याचितुकामाः | मियपेधाः 

सर्वप्राणिभरियकरतयुद्धिविशेपाः ! वय इति विशाव्दरवहुवचनं पक्षिवाचकम् । वथ इव 
पिण इव श्ी्ममनाः } कथेसूता वषः ! सुपर्णी; शोमनशषाः ! कथेमूगिनद्रम् 1 
अपध्वान्तमपरगतद्दयान्धकारम् । इन्रमृपेत्य यदूचिरे तदुच्यते । दे भगवनिन्रा. 
स्मामू्ीहि दिन्पडुकूयदिपरदानेनाऽऽच्छदय । अस्माकं चसु परथि, उत्तमतोन्दयादि. 
मत्दापपदकीरमदानाभ्या पूरय । अस्ानर्वम्यः पविभ्यो पुपुग्धि रोचय 1 रकिना- 
स्मान्निषयेऽवद्धानासक्तान्षह । अनेकयनरत्दनिपियुक्तानसमन्डुर्वि्रणः ( एत्र 
मूषिानितेनन्ेण दतते्गयैः सृताः सन्त घपयो मूमिमेस्य खाअनेषु सिपितवन्त 
इस्पाुपा्यानं पूरयितव्यम् ॥ 

हृति छप्णयुरदीवतेतिकैवारण्यकदशमग्रपाठके नारायणीयापरनामपेयुक्तायां 
याज्ञिकयामुपनिपद्वि भाप्ये त्रिसततितमऽनुवाकः ॥ ७३ ॥ 

खघ चतुः स्ततितमोऽनुवाकः, 

एवेनपानन्तरं टदयमारभ्य जप्ये मन्रमाह-- 

माणानां अ्रन्यिरसि द्रो मां विशान्तकः । 

ते नात्नेनेऽऽन्यायुस्व, इति॥ 

षति ृष्णवजुवदीयतैननिरीयारण्यकददापमपादमे नारायणोपनिपदि 
चतुःसपतित्तमोऽदुवाक्रः ॥ ७४ ॥ 

हे डदयवकिन्नहंकार त्वं वायुदपागागिन्दर(द्धियोर्सागां ब भाणानां प्रन्यि- 
रसि । पर्रमबिन्छेपाय प्रन्नदेतुरप्ति । तादृशस्तवं॑सदरसल(म्ल)दमिमानिरव- 
तासूपोऽन्को दुःलस्य विनाशक मृत्वा मा मां विदा मच्छरीरे प्रि भवर । तैन 
मष्ठुरेनात्रेनाऽञ्प्यायस्त माममिद्षैय ॥ 

इदि छरम्गयरुदोयीचिगीयारप्यङददामष्राटदे माएयणोयप्ररनामयेयगुच्छयां 
यान्नक्यामुपनिपदवि माप्य चतुःसपतनिनमोऽनुबाकः 1] ७४1] 

१ प्. ५०१२, ९१॥ 



{ भनु° ७९-७९ ] सभाप्यो ददममपारकः । ८८९. 
अय पय्प्तवित्तमोऽनुवाकः ॥ । 

एवं इदयाभिम््रणमुक्त्वा यायलीवं परतयुपरिहाराथै॑देवतापरा(्)गनूपम- 
त्रमाह-- 

नमो रुद्राय दिष्णवे मृ पादि, इति ॥ 

इति छृष्णयङुेदीयतैचिरीयारण्यवदृशममरपठने नारायणोपनि- 
पदि पश्चपप्नतितमोऽतुवाकः ॥ ७५ ॥ 

रुद्राय प््ैतीपतये नमोऽस्तु । विष्णवे रपत नपोऽसतु । किंच हे ष्रहे 
विपणो त्वं सवे च सूस्य्यलयेन मृलयोः प्काशन्मे मां पाहि ॥ 

इति इप्णथुरवदीयौचतिरीयरण्यकददामप्रपाठके नारायणोयारनामयेययु- 
कताय यात्तिक्युपनिषदि भाप्ये पञ्चपतपतितमोऽनुषाकः 1 ७५ 1 

कथ पदूसप्ततितमोऽमुवाकः ॥ 

स्परे युभिस्त्वमुशु्षणिस्त्वपद्यसतवमद्नस्परिं । =, 
त्व यरगभ्यस्त्वपोप॑पीभ्पस्तं नृणा तपते जायसे धविः ॥ 

शत एप्णयजुरवदीयतेपिरीयारण्यकददाममपायक नारायणोपनिषदि 
पर् स्प्ततितमोऽदुवाकः ॥ ७६ ॥ 

स्वमिति 1 हेऽ स्वमपि सुपिरूतमकान्तिभिः सहितः सत्नस्मनदयं निवारय ! फिच 
स्वपाश् शी शोपयति क्तानां पापमिल्यश्ुशूक्षणिः [तादृशे भव] । किंच त्म्य 
उरि कणतेन (कारणलेनः) तिष्ठसि । अप्कारणत्वदोेर्य आधिक्यम् । “अपनेगपः 
इति श्रतेः 1 किच त्वं महामेरूरपस्य प्पाणस्य पूपा तिष्टपि । कनकाचटशिसरे- 
प्वम्यादिदेवानां विचमानत्वरतिदधैः । किच त्वं चनेभ्यो व्यत्ययेन नन्देनादिवोषु 
विहरति । किंच स्वमोपपीभ्यो व्यत्ययेन सोमलढाधोपीपु व्याप्य तिति । हि 
पते सनमरानह्ममनुप्याधिपतेऽगे त्वं ठृणां यजमानानां ग्ेमूल्वो जायते म्नि। 
किच लं पैदिकरोकरकदमाशानिकपपदा्मुगपि सन्दर शुषिरेव । पवि 

५ भमाव्ं शृ्योः सकाशान्मां पाहोति पू्ेयन्वयः ॥ = 

इति क्णयदवैदोयतेततिरौयारण्यकद्शमपपाडके नागुमणोयापलामगय- 
+ ऋायां थाह्ञिक्यामुपनिपदि माप्य पर््तिवमोऽनुवाकः # ७६॥ ` 
=< ~~~ 

१. १३-।२६.९२। 

५११द् 



८९० परिरिषटलेन संशदीतः-- घ्रु०७७-७८] ` 

भय सप्तसप्ततितमोऽनुवाकः 1 

अथेदानीं परमात्मनः सकादात्खामीटं याच्ते-- 

शिवेन मे संतिपस्य स्योनेन मे संवि समूिनं 
मे संतिष्ठस्व बरहमवरचैसेनं मे संतिष्ठस्व यशस्यद्विपतु 
संति्रसोपं तेयश्ठेनपर उपंते नप् उप ते नर्मः, इति ॥ 

ति छृप्णयशुेदीयतैननिरीयारण्पकदशनममपादुके नारायणोपनिपदि 

सप्तसपतितमोऽगुवाकः ॥ ७७ ॥ 
है यङ्ग स्यत्तखर्य दे मगवन्परमात्नस्ते तुम्ययुप स्ामीय्येन नमोऽस्तु । त्वत्त 

निरी त्वत्समक्षं भूयो सूयो नमक्करोमीलर्थः 1 भलादरार्मा्नेडितम् । किंच रत्व 
शिवेन कल्याणपरदनेन सह मे गदे संतिष्ठस्व 1 स्योनेनेदिकषुलपमदानेन प्तद । 
सभूतेन महैशर्यप्रदनेन सह । व्रष्मयर्चसेन सह । समानमन्यत् 1 एवुणवति त्वयि 
मंद्यड उपस्थिते सलहमप्येवंकिधगुणवान्सूया्मिति आर्वयिदुराशयः । किंच त्वकी- 
दर्थ कतस्य यत्गस्व सत्तमानष्ानस्पद्धि पमृद्धिगतु पशथा्त्कठं दातुमरतमीपि 
संतिष्ठस्व सम्यगचलचित्तः एपविन्च ॥ 

इति ृ ष्णयलुदीयौिरीयारण्यकदशमप्पाठके नारायभीयाप्रनापपेययुक्ताया 
याततिक्यामुपनिभदि भ्ये पपस्तितमोऽनुवाकः । ७७ ॥ 

अयाष्टस्रफतिठमोऽनुवाकः } 

समप्ं मोजनप्रकरणे सर्मप्रकरणं च । अपेद स्प्ररर्ममयप्त्तालीनदाहार्य 
सेन्याप्रकरणमारम्यते 1 तच त्तानप्रतिबन्धकमहापावकपरिहरिण ज्ञानपेोग्यताटञ्नणो 
शद्धमूकत्वा योम्पस्य पुरुपस्यपिक्षितेषु त्तानप्ताधेपु संन्यापतस्य निरविशयीत्कपा्- 
(भेष) वक्र सत्याीनयेकादशोत्क्धनानि मरतियोगिव्वेन वन्यानि, तथ भषणं 
साधनमुपन्यस्यति-- 

सले परं परं< सत्य सदेन न सुंवगाछोकाच्यैन्ते 
कदाचन पत्रि स॒लयं॒॑तस्मौत्सत्ये रेमन्ते-+रति । 

यद्वस्तु प्रमाणेन इटं तप्य तमैयाभिवदनं सत्यं वेच परं पुर्पार््तापनेपूकटटम् } 
से विधाना(सैवाऽऽदरा)यं परं सत्यमिति पून्वचनम् । यद्वा पर् [म] सलप- ` 

घ, 4 | 



{अनुः ७८ ] समाप्य दक्षमप्रपारकः । ८९१ 

याध्यं तद्वययायैवचनमपि नाघरदितमिति व्यावहारिकवाधरादियनोत्यायं तरिवकित्वा 
दृ्टन्तेन पर परल्यमितयुक्तम् 1 सेन यावल्ीवनं यथारथकथगेन स््रगलोाकद- 
चन कदानिदूमि न मच्यवन्ते, अनृतवादिनसतु केनवितपुष्येन खर्म घराप्य [प्य]तृतव- 
दनद्रोपेण कमैफलापू्(भोतायाममि तदैव स्रगासच्यवनो । रंव हि यप्मा्ारणा- 
रतां प्ागेवर्िनप्रप्यादीना सनन्वि [स्यं] यवार्थवादि्वं तस्मात्कारणातत्रमि- 
द्मिति च्छुत्प्निमा्निलय प्तत्यवादित्वमेव परमं मोकषपताधनमिति केचिनमहानो कदन्तल 
क्िनेव सदये रषन्ते कीडन्ति 1 

एकं मतमूक्त्वा द्वितीयं मतमाह-- 

तप॒ इति तपो नानशनात्परं यद्धि परं तपस्त 

ध तहुरांधर्चं तस्मात्तपसि रमन्ते) इति । 
तपः परं मोक्षप्ताधनपरिति केषांचिन्मतम् । तीयैयाजानपहोमादीनि यथपि बहूमि 

तपाति परन्ति तयाऽपि तेषु सवप्यनदनगु(नादु)पमातिकमक्तादुपदे रा(यशन)वर्मनात्प 
र्कं तपो नास्ति । यद्नशनरूपं छच्छूचानद्ायणादिकं प्रं तपोऽसि तटुर्ष 

धर्षयितुं पोदुमशकमत एवा ऽऽप्तमन्त्तरवपा प्राणिनां तततपो दुर दःशकभिव्युभ्- 
यते । तल्मात्कारणात्केचन धद्धारवः शच्छरचन्दरायणादिके तपति रमन्ते 
करन्ति । 

तृती मतमार-- 

द्म इति निर्थतं बह्मचारिणस्तस्मादेभं रमन्ते इति । 
वाक्चघषुरादीन्दियाणां बाघयानां निपिद्धेम्यो विपेम्यो निवृततिमः, त एवोत्तमो 

मेोषदेतुरिति मन्यमाना £ष्िकवर्वारिणो नियतं पर्दा वदन्ति सस्मादमे रमन्ते । 
चतुथं मतमाह-- 

शाम् इद्यरष्ये मुनयस्तस्माच्छमं रमन्ते-;इति । 
अन्तःकरणस्य ऋोषादिदो षराहियं श्मः प्र एवोत्तमो मोरेतुरिखरण्ये वरममाना 

मुनयो वाप्या मन्यन्ते तस्मात्ते एमे रमन्ते । 
पञ्चमं मत्प्राह- 

दानमिति सरवीण भुतानि वशर स॑न्ति दाना- 
तियं तस्मंहाने संमन्ते-;इति । 

गोप्हिरण्यादीनां स्वकीयानो शसरोच्तवत्मना खश्िलव]परित्यागपर्दे प्रता 
पादनं दानं तेवोचमं मोकषायनमिति प्य प्राणिनः मंसन्त । दानादृत्रिषिं 



[अमु ७८ ] सभाप्यो दशममरपाकः ८९३ 

एकादशा मतमाह-- 

मानसमिति विदरासस्तस्मादिदा्सं एवे मानते रमन्ते -) इति । 

मनव निप्मायुपातननं मानसं तदेगोचमं मोल्पराधनपिति विद्रंसः सशुणतरल- 
मियो मन्पमे । तस्मात्काएणात्केचन विदंसो येदोपारितात्वैविरो मानस एमो- 
पाप्नने रमन्ते । 

दादश मतमाह-- 

न्यास इति बघा चर्या दिप्रःप्यं दि चरा तानि वा 
एतान्यथराणि परा॑र्सि न्याप एवा॑रेचयत् › इति 1 

पूरवोक्तवारणा(वकाण्डोका)नामश्निरोजादिकपरणामारुगिनावालाुपनिपदुक्तमका- 

रेण परित्यागो न्यासः प्र एयोत्तमो मोक्षरेत्रिति बर्मा दिरण्यगर्भो मन्यते । प्त च 
चद्या परो हि प्रमासमहूपे टि न तु पूर्वीक्तमतानुकतारिण इव जीवः । यदचप्यपतौ 
हिर्ण्यगरमो देहधारी तयाऽपि प्रो हि परमा बरह्मा हिरण्यगरम इति वक्त एकयेति । 
तच्छिध्यत्वेन तत्समानत्तानत्वात् । अत एव शेताश्वत[रा आमनन्ति} यो ब्रह्माणं 
विदमाति पूं वो वै येदांभ प्रहिणेति त्ते इति 1 यानि पू्वोक्तप्ततयादौनि मान- 
स्तानि तान्येतानि [परासि] तपांसि मवन्त्येव तयाऽपि प्नयापरमपश्यावराणे 
निकृष्टानि । संन्यास एक एर पर्वाण्यत्यरेचयदतिक्रान्तवान् । उत्तमेन तारतम्यं 
तेत्र विधन्तमियर्षः 1 

उछमुत्तमप्ताधनमुपसंहरत्ति-- 

य एवे वेदैदयुपनिपद्, इति ॥ 

इति ृप्णयरुर्वदीयतैततिरीयारण्यकदरममपाटके नारायणोपनिपद्य- 
एपश्चतितभोऽतुवाकः ।\ ७८ ॥ 

यः पुमानेवंभकारेण [पौन्यापतप्ान्येन्यः साधनेम्य उत्तमत्वं वेद् तस्य शटिप 
इत्युक्ता शरि्नोपनिपद्ररस्यूता मवति ॥ 

इति छृष्णयलुरवदीयौततिरीयारग्यकदशमप्रपाठके नारायणीयापरनामेययुच्तायां 
यारिकयामुषनिषदि मप्येऽछहपततितमोऽननाकः ॥ ७८ ॥ 

अयैकोनाशीपितमरोऽनुवाकः । 

पौमोक्षसाथनपपूटमुपपादधिहमाखूयायिकामार-- 
मानापलयो हाऽऽदेणिः सुपणयं; पजापति पितरपुप्॑सार 



८९४ प्रििष्टतेन संग्दीतः-- { भतु* ७९ ] 

क्षि मगचन्तः परमं वदन्तीति तस्मै वाच इति । 

प्रनाफतेः पुत्रः माजापल्यः स॒ चाऽऽरूणिनामकः { स एव सुपर्णाल्यायाः धिया 
अपद्यतासुपणैय इपयुच्यते । त्रादशः पुरुपः शयकीयं पितरं मनापतिपुपपप्तारचम- 
प्ाथननिन्ता्योपपत्रवाम् ) उपा(प)एच चेवं पग्र । हे प्रजाप भगवन्तः पूज्या 
महर्षयो मे्षसताधनेषु फ साधनं प्रममुतछृ्ं वदन्ति! एवं टः प्रनपतिस्तस्मा आह 
णये भोवाच । 

पूरवगकतेषु पराषनेपु प्रयमं दीयतति-- 

सेनं वायुरागांतनिसलयेनांऽऽदित्पो रोचते 

दिवि सत्यं वाचः भैिष्ठा सत्ये घ भरति 
छितं तस्पस्सरयं परमं वर्दन्ति-, इति। 

मोऽ षायुरन्तरिसे चाति सोऽयं पूर्वन्भनि मनुष्यः सन्दलवादित्वं परिपाध्य 
तेन सत्येन वाधुरेवतातवं प्रप्येदानीं येकातुप्हा्मनतरिते वाति । तेवाऽऽदि- 
स्योऽपि पर्वनमातृठितेन [सत्येन] दिवि रोचते युके ग्रकाराते । एतत्तत्वं वासो 
पामिन्दियस्य तिष्ठा स्थिरं स्यानमनूतं तु वाचोक्तमपि परिक्रियत दति न वाचः 

प्रतिष्ठ 1 वस्य खगै ( या सरति ) रोकेऽस्िन्सत्ये मापणे [ सर्वं ] प्रामाणिकन्य- 
पहारजाततं भरपिष्ठितं तस्मात्कारणात्सत्यमेव प्रम॑स्ाघनमियेवे केविदचुष्ठतागे 
यदन्त । 

त(जीत्राऽऽलोर्ुठपिकाश्राहित्वच्षणाप्रितोपं दृष्ट दरिवीयं प्ावनमाह-- 

सर॑सा देवा दमतामग्र॑ आयन्तपसपैपः युष्रनवै- 
चिन्दन्तप॑ता सपत्नान्मर्ुदामाराीस्तप॑सि सूर्य 
तित तस्मात्तपः प्रमं॒र्दन्ति-, एति । 

इदानी शे पतैमाना अकीन्दादयो देवा अपरे पूननमन्यतुधितेनावपरियागर- 
पेण एृष्बा्दायणादितपसा देवसामायन्निदारनीतनं देवतात्वं प्राप्ताः । सथा 

तिषठ महर्षयः पूतेन तपसा सुवरनविनदुन्वर्दयोजमतुःमेण व्व- 
वन्तः । तथा षयमपोदानीमभिचारस्सेण तपता सरपत्नान्शत्रनरातीरपमरीयदरव्य- 
दामविरोधिनः पुर्पानपि परएदाय निप्क्मैः । अन्यदपि सरम फटनातं वपति प्रतिः 
छितं व््रनरनख्पं वष; परमं मेदपाथनमिति कदभ्वि ! 
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अधरापिपूर्वद्परितेोषं षट तृतीयं स्ाघनमाह-- 
द्भेन दान्ताः किदिवपमवधून्वन्ति दभन वह्य- 
चारिणः सु्वरगच्छन्दमों भूतान दुराधर्पं देम 

व मिष ८ 
स्च प्रतिष्ठितं तस्मादमः परमं वर्दन्ति-) इति । 

दान्ता बहयेन्ियदमनयुक्ताःपुरुयालेन दमेन खकीयपापयघ्रन्वन्ति नदायनि । 
त्तया ने्िकत्रसचारिणो दमेन स्वरीमगच्छन् । प्र॒ च दमो मूत्रानां प्राणिनां 
दुराधर्पं धषयितु स्ैदा सोद दुः्हः । तस्मि द्मे स्मपेततितं फलं भतिन 
तमू । तस्मात्कारणादमः प्रमं सुकिप्ताधनमिति केचिदरदन्ति । अत्र पर्वत पर्ता 
धे परितोपराहित्ादुततरपताषनोक्तर््या 1 

चतूर्ं सापनमाह-- 

शमेन शान्ताः धिवमाचरन्ि रो्मेन नाकं प्रन 
योऽन्वविन्द्ज्छमों भूतानं दुराप च्य सर्व 
विषितं तस्माच्छमः प्रमं बदन्ति-) इति ? 

शान्ता अन्तःकरणगतक्रोधादिरहिताप्तेन शमेन शिवं मदं पुरुपापमाचरनति । 
नाषाय पुनयः शमेन स्वगैमलमन्त । अन्यतरत् । 

पमं साधनमह-- 

दानं यत्तानां वश्यं दक्षिणा सोके दूातार€ सवभूता 
परजीबन्तिं दमनेनारा॑रीरपौवुदन्त दानेन द्विषन्तो भित्रा 
भवन्ति दाने सर्वं मतिं तस्मदाने रमं वदन्ति इतन! 

मोहिरण्पादिदानं यक्षानां बन्धिनी दक्षिणा मवति } तस्मद्ररूयं येषठम् 1 
लेकिऽपि दातारं पुरुपं वेदशासनपतविदरो मूटाश्च सर्वेऽपि पुरुपा उपजीवन्ति । 
तथा योद्धकामानां भटानां घनद्नेनारातीः शत्रूनपालुदन्त राजानो निराङत. 

घन्तः । येऽपि प्रजा द्विषन्तस्तेऽपि धनदूमनेन चेष्टा मित्राणि मवन्ति 1 भन्य- 
सर्ववत् । 

पष्ठ प्ाधनमाह-- 
धर्मो विश्वस्य जग॑तः प्रतिष्ठा छेके धि 

भजा पसरपन्तिं धर्मेणं पापप॑पयुदति धमै 

सर्व भतिं तस्माद परमं वरद॑न्ति-+इति । 
शतिषुतिप्रनिशदितवापीरसतटाकादिनिमीणल्पो धर्मो विधस्य नगः स्यू 
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श्रागिजावस्य प्रतिष्ठाऽऽश्रय इव्येतत्पतिद्धम् } तया लोके धिषठमतिशयेन थमे 
य्ममानं पुरं प्रनाः सर्वा उपसर्पन्ति घमीध्मनिमैयारममुपगच्छन्ति । कंच पराय" 
चित्तख्पेण [धर्मेण] पापे विनाशयन्ति । अन्यत्पकवत् । 

पक्मं साधनमाह-- 
मजनंनं यै भषिष्ठा लोके स्च भनाय॑स्तन्ु 
तन्वानः पिदणा॑नुणो भवति देव तस्या 
अर्ण तस्पातमजर्ननं परमं वदन्ति-इति 1 

भजनमं प्रोसादनं यदसि तद्गृहस्यानां मविष्ठा ुवस्य शृद्त्निर्ाटिकत्वात् । 
प्पोऽर्यं मतुप्योकः पुत्रेणैव जम्यो नान्येन कमणा? इति श्तेः 1 किंच प्रनायाई 
पतरपौघ्रादिरपयासतन्तुं पररा साधु चन्दानः शाखौयमार्गो यया मवति [तथा 

वि्तारयन्पितृणां मृतानां पिदरपिवामहादीनापृन्रृणो भवति] । तदीषमरणं पुत्रिणा 
मरत्यपितं मवति 1 यत्प्नने तदेव वस्य पुत्रिण णाप्रकएणहेतुः । अन्य 
सपव । 

गष्टमं 'प्ताषनमाह-- 
यप्रयौ यै चरीं विचा देधयानः पन्पां गा 
प्य ऋव्यिवी रंयेतरम॑न्वादार्यपच॑नं जर. 
स्तर बाप्देव्यमाद्वनीपः सामं सुगो 
लोको बृदच्त्मदग्ीन्धैरमं यदन्वि--;इति । 

गाहूपत्मो दक्षिणाश्निरहवनीय इति येऽरयः सन्ति त एव प्रय त्रिया केदघ्र- 
यात्मका वेदत्रयेक्तकर्मप्ताषनत्वद्धिदविदहितत्वा्च, देवयानो यागदधारिण देवलप्रापके 
मार्ग । कंच तेपामदयेनां मध्ये ारदपत्पोऽपनिकरमेदात्यफः एपिवीेकरूणे 
शेसामात्मकदेति प्रशस्यते । अन्ाहायैपवनो द्तिण्रियजुरदानपितिटो- 
कवामदेन्यप्तामत्मकः । [दतिणमिस्तु परामयदरखगटकतृददरथतरपमासमदः । 1 
अन्यतूर्मवत् 1 

लवमं साधनमाहे-- 

सपरिषोजै प्राये धातदृह्णणां निष्डतिः सष 

सुदं यक्मूनां माय॑णरसुवर्मस्यं छोर्म्प 
ज्योतिस्वस्ांदभिदोतरं प्रमं बरदन्ति--)इनि । 

सायं प्रातथाटृषिनमसिदयतं रृटाणां निष्तिः कयकाषनं पूल्यम्, जद्निरो- 
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सामि शुभितोऽगि्गृहन्दरेत । किचाभनिहोनं सिव श्षोमनयागस्तं सुहत सोमर. 
होमरूपम् । देवतघुदिद्य द्रव्यत्यागो यागः । तस्य द्रन्य्या्नो प्रप रमः । 
िचैतवत्तकतूनां मायणं भारम्मः । अम्यापेयमयनिहोतं दश्ूर्णमात्तावामरयणं 
चातुमीप्यानि निरूपद्न्यः तौ्ामणीति सत्त हविर्यज्ञः । तुशब्दो सूपवतपु 
सोमयगिषु शदः । अ्निोमोऽत्यग्नि्टोम उक्थ्यः पोडदी वामेयोऽतिरायोऽको्या- 
मेति म सोमक्तस्याः वततव: । तेपां सर्वेपां यत्तकतुनं प्रारम्भक्मचिहोघ्रम् । अन 
एव स्वस्य रोकस्य ज्योतिः भरफाशकम् । अन्यसूर्वत् । 

दशमं स्ाषनमाह-- 

य॒ज्ञ शति यतेन दि देवा दिवै गता यतेनासंरा- 
नपतुदन्त यज्नं द्विषन्तो भित्रा भवन्ति यज्ञे 
सर्व तिष्ठतं तस्मायजञं परमे वद॑न्वि--) इति 1 

श्न उत्तमे साधनमिति केचिदाहुः । विच देवाः पूषरतृषठिन यद्ेन स्व 
पराप्ताः । किंन येव तदा [तदा] देबा अघ्ुरान्विनाशितवन्तः । किचि र्षका. 
मप्ातिप्ताथनेन पयोतरिटोमेन दषट(ष)शान्तिकामघ्य पूर्वं॑द्ेपं ु्वनोऽपि शतयो 
पित्रणि] भवन्ति । पर्वदन्यत् । 

एकादशं प्रापनमाह-- 
मानसं वै मनापस्य पवितं मानसेन् मन॑सा सा 
पश्यति मानसा ऋष॑यः परजा ओंदजन्त मानसे 
र्थ तिष्ठतं तस्मान्मानसं प॑रं बद्न्ति-)इति। 

मन्ता नप्प मानसमुपा्तनं यदेति तदेव [ भाजप ] प्रनपतिषद- 
प्रातिप्ताथनमत एव पविनं चित्राद्धिकारणम् । मानतेनेवोपाप्तनेन युक्तं भनोऽन्तः- 

करणं यदसि तेतनैकामेण मनसा साधु पश्यतिः अतीनानागततन्यवहिताद्विसतुनातं 
योगी म्पकक्षत्करोति । एतच पोगशासरे बहुघ। म्पतवितम् ! मानस्रा एकाय 

सनोयुक्ता बिश्वाभिनादय ऋषयः स्वप्तकत्पमत्रेण बही. मना अजन्त | प 

बदनयत् ॥ 
दवादस्यं प्राषनमाह-- स्यनीषिनो । 

न्यास इत्याहुमनीपिणों वामम् इति 1 

म्स्त इुक्तो [यो] मोऽदलं ्द्माणं हिरण्पगर्मलपर मनीपिणो वुद्धिमनो 
महुपैयः स्पतिक्तीर् आशुः । तथा च कनयम, स्यानम्” इति स्ने । हि 

प्यगर्मपराप्यन्तर ्ाथन्ाचद्रूषतवम् । 
११३ 
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तमेव सैन्यं सोतुं तत्ाप्यहिरण्यमरमस्य ख्यं परपश्चयति-- 

ब्रह्मा तिष्व कतमः स्ववैपुम्रनाप॑तिः सेवर दृति, इति। 

यो [बह्मा] दिरण्यग्भः सोऽयं दिन्वः सपेनमदात्मफः 1 कतमोऽतिकशयेन धरुष- 
स्वरूपः । पुनः स्वरयभुषनापपिरुत्पादकाम्यां मतापितृभ्यां विना खयमेवोसनः स 
ची प्रनानां पाछक्ैति प्मापत ! सैवत्सरः कादात्मकः । इतिशब्दः प्रदरीना्यः । 
इषि परेठरूपतवमुनेयमिलरषः 1 

पुनरपि सन्यास्स्तुतये हिरण्यगरमीवयवस्य संवत्सरस्य माहात्म्यं दधीयति-- 

संवत्सरोंऽसावांदित्यौ य एष ओंदिले 
प्यः स पेषी बरदमाऽऽत्मा--) दति । 

योऽयं सुवरसरः शरक उक्तोऽप्तावादिरयघ्ठद्प एव । अआद्ित्यगलमा(भ्या)- 
तेन निप्मादितत्वात् । य एप तेपतित्नादितयपण्ट्टे पुरपः प एष प्ररपेप्री हिरण्यग- 
रूपः, आदिलमण्डटदारिण दिरण्वगर्भ्य प्ाप्यत्वात्। त च परमेष्ठो ब्रह्म जगत्का- 

रणक्तु ) तयाऽ पूर्वपा भलगातमपूतः । 

एवपादित्यादिद्रारा पेव्परं प्ररस्य तमादित्यपण्डलदधारेण पर्भन्यवहारहेतुतया 
शरशपति-- 

याभिरादित्यस्तपति रश्मिभिस्ताभिः पमैन्यो प्ति 
पर्चनयेनीपथिवनस्पतयः मनयन्त ओपधिवनस्पतिभि- 
स्म भवत्यन्नेन माणाः प्राणे वरन तपस्वषपा शरद्धा 
शद्धपां मेधा मेषां मनीपा भनीपया पनो मन्ता 
शान्तिः शान्त्या चित्तं विततेन स्गृत्तिर स्मया स्पार 
स्मरेण विशानै शिन्गनिनाऽऽत्मानं वेदयति वर्मादननं ददु- 
न्स्सवीष्यतानिं ददुत्यन्नतमाणा भ॑वन्ति भवानं मार्मनो 
मन्य विज्ञाते विशगानादानन्दौ व्रं पोनिः-¬ हि । 

अयमादित्यो चाभिर्प्यस्स्सामी रदिभिस्तपति प्रधूल सतप करोति ताभिः 
सतीमदिपिरपूमिगतं जडमादाय पर्जन्यो भूत्वा वरपीति । तेन च पर्मन्पेन यृष्टिजयेन 
मद्या ओष्ययोऽशत्ययनसायया बनस्पतदश धकयेभोत्यने । ओपयिभिर्थ- 
नस्पतिय मोगयपर पपन 1 तेन चान्नेन माणाः सु(पि)पिति मन्ति पच पिः 
माणः स्व त्तरोयत् । तेन चन छच्रबाद्धायणादिरूं तपः पप्य [ तेन 
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श तसा शुद्धचित्तस्य तच्त्नाननिषया श्रद्धा नायते । त्या शदधया पुरपरौकाम- 
चित्तस्य मेधा शुरूपदिषमन्यतयरपष्ारणशक्तिर्षा जायते । तया च मेषया मनीषा 
बुद्धिरूलयते । तया च मनीपया मनो निरन्तरं तत््वकििये मननमुपभायते । तेन 
श्र मनसा मननेन करोयद्विदोपष्याव्तरामावाच्छान्तिरुपयायते । तया च शरान्ता 
वरितपरदितस्य पितत वेतनं त्विपयप्रमाणननितत्तानषुपजायते । तेन चितेन 
पानेन निद्रा[दव्यवधानेऽपि तरयविपयां [स्रत] प्रामेति । तया निदराधननतर- 
माबिन्या स्शत्या [स्मारं] निरन्तरं स्मरणं प्रामोति । तेन च स्प्ररेण चितनानं 
वरिजातीयाप्रयय]व्यववानरारत्येन विक्षि्टं॑सततं ज्ञानं प्रापनोति । तेन च 
बिक्ानेनाऽऽत्मानं वेदयति परमात्मानं प्दाऽनुमयति । यस्मवननप्योक्तभाण- 
जयद्िपरम्परया परमात्मानुमवे हेतुत्वं तस्पादीदशपमनं ददत्परुपः सर्वाण्येतानि 
प्ाणादीम्यातमातुमवान्तानि वश्नूनि ददाति । अन्नदानस्य स्दानरपत्वं विस्पष्ट" 

यितृमृक्तमेवाय पुनरप्यन्नासाणा भवन्तीध्यादिवद्यिन पषिप्योपन्यस्यो । प्राणा- 
दिपरम्परेत्पत्ाद्वहानादानन्दः परमानन्दो मूत्वा ब्रह्म वेदान्तप्रतिपायं योनि- 
गस्कारणम् । यदा बरमणो वेदस्य योनिः कारणं तादगूषः स्लथं मवति । 

योक पम्पाप्तमेव स्तोतुं तेन पन्पातिन प्राप्ततयन्तानं पुरं प्रशपति-- 

स्रवा एप पुरपः परया पमासरा येन सरिद 
भरत पृथिवी चान्तरिक्ं च यौय दिशंथावा- 

न्तरदिशाश्च स वे सथैगिदं जगत्स स॒ भूत स 
भव्यं निसू वहैतना रपि शद्धा 

स्यो मरैसखान्तपसोश्वरिप्ात-› इति । 
यः पुरुपः सेम्यपूरःतरं तसत्ताने पषादयति स॒ एष पुरुपः स्ीत्मकः 

पृथथा ् चमिः प्रकरः प्रवाह्या पञच्शतिवसुलस्सो मवति । शब्दस्वशोदिकं 
गुणप एथिम्यादिके मूतप्चकं नशुःधोधागिकं स्तिन्दियपद्यकं वापाण्यविकं करम 
द्धिपपञचकं पराणापानादिकं वायुपश्चकमेदावतं वस्तूनां ससूपभूत इव्यर्थः । यद्रा पञ्च- 

पिदत्मभिर्ुक्तः पशचधा करति । 
तया च पुरागेऽभिदितम्-- 

भूत्सा चेन्दियात्मा च भरपानित्मा तया मवान् 1 

आत्मा च वरमात्मा च त्वमेकः पधा स्विः +» दति । 
येनं बद्मरूपेण सर्मिदं नगते भणिगणा इव भतं भकर्णोतं व्या्तमिलर्थः | 

= र छान्दःवान्मतारपकारट याणां पश्चपरस्स्टकागदेशा इति बोध्य् } 



"९०० परिदिष्ट्वेन सेएदीतः-- [ यनु० ७९] 

तदेव सर्व एथेवी चेदया्देना भरपयते--स एव एषित्यादिवसतुव्यापी पुरपः सममिदं 
वर्तमानं जगत्, तस्व त्द्यतिरेकेणामावात् । तयः मूतमतीतं अगतस एव । मच्यं 
भेविप्यदपि जगत्स एव । ननु तत्ववितपुतपो मूढवद्धसतपादादियुकतदेदक्म एव दस्यते 

ने तु र्वनगत्खछरूप दति चेन्भैवम् । यतोऽयं जितरास्त्ू्रो निक्ञाप्तया वेदान्तविषा- 
रेण सरवसकतया निभितो मवति । ऋतजा ऋतन सन परामाणिकेन तानेन स्वीणा 
जातः, निज्ञप्ताकलि प्रानित्ञानस्ेषु स()्पेषु [निरतेषु] भरामाणिक्ेन तिदधान 
ञानेन ताशो जाति भवति। स च रयिष्ठा रथिरं गुरूपदेशलतरैव तिष्ठति म तूप" 
देशरहिवानां मीयत इत्यरषः । इटशस्रूपित्तानस्य धद्धया छम्यत्वदप्तौ वद्धा. 
स्प; | ̂ श्रद्धाबारहमते ज्ञानम् ” इति स्मृते; । पल्यमबाध्यं यदस तत्खरूपत्वादयं 
सलः 1 महस्वांलेजशवान्स्यप्रकाशा इत्यरथः । अत एव तमसा पंप्ारकारणात्तनिन् 
पिबुरत्वादुपरिएदरते । 

इत्थं पेन्पापपकन्ञानयुक्त पुरुषं प्रशस्य प्नानयुक्तफठं दुदीवति-- 

तास्वा तमव॑ मन॑सा ददा च॒ भूयो न मूल्यष॑यादि विद्वान्--) इति । 

हे आशे स्वं (तं] परमात्मानं हृदा ्रसुण्डरीकनिवातिखाह्धदयस्ेण मनसैवं 
पूी्तन्यापरूपप्ाधनपकेण साल्वा चानेन युक्तः स यः पृन्तयुं नोपयादि 
[मि प्राप, ज्ञानिनो कीमानदेहपाते सति जस्मामावासुनतयुनीस्तीत्यपै; । 

[बहधा प्रतं पैनपाप्तपुपपंहरति-) 

तस्म॑क्यासवेषां तपंसामत्निरिक्तपादः-+इति 1 

यप्नासुस्पामसयान्तरङपाधन तस्मे) पत्यशनो , तपरं मभ्य सैन्यास 
भतिरिकमल्युत्छं प्रथने मनीपरिण जाहुः 1 

सेनयापतदूष्यं भणेनाऽऽत्नि मार्थं विधिततलसिन्तमाधौ तरिघपरिहारार्वमा- 
दाक्तयोणिणः पर्वकारणततेन स्टुतिं दयैयति-- 

वसुरण्यो विभूरसि माणे स्वमसिं सथाता चर 
न्त्वपत्तिं विधधरचंनोदास्तमंस्निरंति वचो 

दास्तम॑सि शेस दुन्नोदास्वगीति चन्म 

उपयामषदीतोऽसि न्र्षणं च्छा मदते--, इति । 

द बरक्षनन्तयोमिन्यटुरषयो वमने वस्तुतत्यप्य रभो वरिता कथविताऽत्तु. 
महायैमुपदेष्टाऽक्षि । तथा वियुरिरपयगरमत्िय दिविविपृद्तेोत्प्ोऽपि । भाये 
वरूप जीवन्स सधात योनयिता सति । वि्म(्रोलीति विषम्(शोद्रसा- 



[ अनु° ७९] समाप्य ददापमपाठकः। ९०१ 

ण्डयारकवायुल्पोऽसि । भ्रटोयवर्िनेऽस्तेनोदाः प्रद्माशरूपथनमदष्त्वमसि । 
घुरोकवर्विनः मूैस्य वर्चोदा; प्रकाशदस्त्वमत्ति । तथा चन्धमसो शुस्नोदाः 
मरकाशस्मघनप्दतयपरसि । तथा यगिषु सोमरूपः परज्ञपयामेन प्रधिवमृनमयदारमय- 
पत्रेण चदीतोऽपि । उपयामशब्दस्य धयिवीपरत्ं पषठकणण्डि मन्नन्याएयनि समा- 
पातम्--“ उपयामग्हीतोऽपीयाह } इयं वा उपयामः » इति । उक्तप्रकारं एर्व 
कर्तीरमन्त्यीमिणं त्वा महसे बरह्मणे ज्येति (वैतन्यग्यो) तिःवरूप्र्ततत्वा- 
भित्त्यर्थं मजापीति शेषः । 

अनेन प्रकरिणान्तयीमिणं सतष्वा परिटतविघ्स्य सेन्यापिनः समां विधत्त 

ओमिल्यात्मानै युञ्रीत-) इति । 

,तनिमा्प्रणवमुचारयन्पपेवेदानोषु निगीतमात्ानं स्वात्मरूपेण चिते समादध्यात् | 

सप्रापिप्तापन्मोकारं परदप्तति-- 
एदे महोपनिषदं देवानां शुम › इति 1 

यत्मणवस्वरूपमस्त्येतदरै महोपनिषदं महत्यो बहच उपनिषदः प्रतिपादिका यस्य 
परमात्मवाचकस्य प्रणवह्पस्य तम्महोपनिपदम् । अकारान्तत्यं न्दम् । “सरवे 

वेदा सत्पदमामनन्ति, तत्ते पदं संमरहेण ननीम्धोपित्येतत्?) इति प्रणतस्य पर्वेनिपत्मति- 
परायत्वं कठवट्वीएु शतम्, तच प्रणवसूपं निगुणतत्तप्रतिफादक देवानामिन््रादीनां 

गुं गोप्यम् । ते दि शमदमायधिकारतंपत्तिरदिताय प्रणवं नेपदविशानिि । 

यपोक्तप्रणवस्रगापिननिव्य तत््वेदन्य फं दशेयति-- 

य पुवं बेदं वर्णों महिमान॑मामोति तसपा्रणों महिमानम् इति । 

यः पुमान्न्याततदुष्वं प्रणवेन वदावच्वत्तमाधि कुर्वन्नेवं येवान्तमहावप्रयोक्तप- 
करेण चेद् ब्रहते जानाति, अतौ तानी स्वस्मिजनविद्याकरिपतं जोवत्वापादुक परि. 
च्छेदमपहाय देशकाख्वस्तुपरिच्छेदशन्यस्य ब्रह्मणो महिमानं महत्वपापरोति । 
तरयेदनेन जीयत्वकृतभरमो निवत बलस्वमाव आविर्भवति ततो जीवन्तो मवती- 
सरथः । तस्य जीवन्मुक्तस्य प्रारन्यमोगक्मेण देहपाते सति तस्माकतत्नावियाकि- 
तैका्दनादविचाततकार्वा्नठ्डारहितस्य यु्यवरहमणो मदिपानं महतं भाषो, 
दिदेहमुक्िभेवतीस्यैः 1 

पन्पापपूरन्नरां तस््वियापूपषेहरति-- 
इसयुपनिपत् ; इति 1 

इति कृष्णयज्ददीयतैद्िरीयारण्यक्द शममपायके नारायणोपि 
. कोनाञ्ची तितमोऽदुवाकः ॥ ७९ ॥ 



९०२ परिविषएतेन संश्रदीवः- [ अतु° ५९ ] 

इत्येवमतीतिन ग्रन्थेन शरोक्ता येयं विद्या सेयघ्ुपनिपद्रहस्यविा । 
पथ मीरांसा--तस्य(न) सेन्यापरूपत्य चतुर्यशरमस्य सदावस्ततीपाध्यायष्य 

पतर्भादे चिन्तितः--- 

भनास्त्यष्यैरताः पंवाऽसति नास्त्यसवविधानतः 1 
वीरपाताद्धि(ते कषेः शप्ावन्धपद्ादिगा सृतिः ॥ 
सस्व (ल्य)पूरवविषरःे्वीरहाऽनभ्निको गौ । 
अन्धाः एयगुक्तत्वात्सस्यानां श्रयते विधिः ॥ 

पूौधिकरणे खतन्नमात्मविज्ञाने कर्मनैसेश््ेण पृरुपर्थत्ाधनमि्युक्तम् । तस्य 
चाडऽमन्ननस्योधरेतःस्वाथेषु हृटमत्वादाश्रमपद्धाषकिन्त्यते 1 तन ना््य्पैरेता 
शृत प्राधम् । कतः । विध्यमावात् । श्रयो धमेस्कन्धा यत्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमः 

स्प एव द्ितीयो व्रद्यचायीचा्यैकुटवापरी ततोयः” इलध्र यजञापपटक्षितगारहस्वयष्य 

तपश्वब्दक्षितवानप्रस्थतस्य तैछिकबह्यचरयप्य च प्रामीमातरं मम्यते | न विवि. 
रपठम्यते । न चपू्वधितेन पिभिः कस्पयितुं शाक्यः । (वोरा धा एप देवानां 
योऽगनिुदवाप्तयते५ इत्यम्यद्धप्नरस्षणप्य मारहष्ययपरिव्यागप्य निब्दितत्ात । 

त्वार आश्चमा इति स्मृतिस्तु गारस्थ्ययमानिधिकृतान्पेपट्तादिविषया भविष्यति । 
न छन्धस्याऽऽन्यविक्षणेकिते कर्मण्ययिकारः नामि पृधोदित्णुकमणादुपेते पर्मण्य. 
पिकारः । तस्माधक्षुरादिषासयुरतस्वाऽऽलत्तानोषयुक्त उठता आश्चषो नास्तीति 
भति भूमः । अ्त्यूषरेता आश्रमः । विध्य्केऽप्यगू्पिलेन कदपयितुं कय~ 
त्वात्} न च वौरपदोषः । उत्सन्निविषयत्वाहीरहत्यायाः । यत्छन्यव्रिपयत्वं 
सपतिरक तदसत् } "अय पुनर्रती बा भती वाऽच्रात्तको वा सात्तको षोत्पन्नािरन. 

श्िको वा यदेव षिरेत्तददरेव परव्रेत्' ति विषक्तानां गाष्प्यानधिकनानां य~ 
केसस्पाप्तपिषानात् । न च वक्ुरद्विपाटवतामाश्रमान्तरविध्यमविः 1 जायाषषटुतौ 

पर्क्षविध्युपठम्मात्-- “स्च समाप्य गृही यनेदूमृददवनी सूत्वा भनमेत् ईति | 
त्साद्स्याधरमान्तरम्"' 

तत्रैवान्पचिन्ितम्-- 
५लोककाम्याधमो बद्मनिषठामर्हेति वा न वा 1 
यथावकाशं नदीव ज्ञातुमरत्वारणाव् 1] 
अनन्यवित्तता बस्निष्ठाऽपतौ कर्मठे कयम् 
कर्मत्यागी तो बदलनिमरति नेतरः ॥ 

धयो पर्मस्कन्या इत्यत्ाऽऽममानयिषत्य सवै एते पुण्यदका भदन्नीाश्रमानु- 
एथिनः एष्ययेकरटमभिवाय गद््त्॑योऽगृतत्पमतीतरि सोक्षप्तायनते(न) घनिष 



[ अनु ७९] सभाष्यो दज्ञमपरपादकः ९० 

परति्रयते । सेयं व्रहनि्ठा पुण्यलोककामिन आश्रमिणोऽपि ह्माव्यते । आश्रमक- 
माण्यनुषाय यथावकाशं नसमनिष्ठायाः कर्त शक्यत्वात् 1 म दि टोककामी व्रह्म न 
जानीयादिति निपेषोऽखि । त्तादल्ि सैस्यप्याश्रमिणो ननित प्रति वभः । 
्रघयनि्ठा नाम सपव्यवहारपरित्यागे प्यनन्यनित्ततया ब्रह्मणि परितप्तिः 1 म 
शास क्मशुर पेमदति | कमनुषठानलागयोः पर्रविरोात् ¡ तस्म्र्मयाभिन 
एद ब्रह्मनिषठेति स्थितिः । 

मलिन शरुतिष्पृतिवाक्यानि स्िप्य प्ददर्यने-- 

श्याम एव हि पर्प मोक्षप्ाषनमृत्तमम 1 
लनौव हि विज्ञेयं त्यक्तः प्रत्यत्र प्रदम् ॥ 
एक्तेशच पिभ्यतो देवा मेहिनापिप्रपुर्नरान् 
सेतस्ते फीपूयुक्ताः भरा(भ)वर्न्ते विचक्षणाः ॥ 
अतः सन्यस्य कमीणि सर्वाण्यातमावनेषतः 1 
इत्याऽवि्ां पिया प्राप (वेवेयात्तदवप्णोः परमं प्रदम्” ॥ 

इति भादिशालायामामननिि 

पशसं वपनं कृतवा बहिःसूत्रं लनेदवरृषः 1 
यद्र परं नर्च तत्सूत्रमिति धारयेत् ॥ 
ज्ञानरिखी(ला) ज्ञाननिष्ठ ज्ञानयज्ञोपवीतिनः । 
ज्ञानमेव परं तेषा पवित्रं ज्ञानमुच्यते ॥ 

छङ़ोरिव शिखा नान्या यप्य ज्ञानप्रयी हिला । 

पर शिखीत्युचयते विद्वलेतरे केशषारिगः ॥ 

इत्यायषणिका भामनन्ति । 
ुटुमबपत्रदारं वेदाङ्गानि च सैरः 1 

यन्ञनय्तोपवीते च क्तवा गूडशव्युनि.” ॥ 

इति वाप्कटशालायामामनन्ति । 

^ शिखान्केशानिङ्न्य विद्य यन्धोपवीतं भूः साेत्यप्ु नुदूयात् ! 
निदण्ड दण्डिका शिक्यं चिविज्पमुषानहै । 
शोतोप्वातिनीं कन्यां कौपोनस्य तु खादनम् ॥ 
पुत्रे स्नानरायि च उत्तरा्द्मेव च | 
यज्ञोपवीतं वेदश्च प्व तदव्मयेचतिः" ॥ 

शति छठा जामनन्ति । 



९०४ एरिशिष्प्वन संग्रदीतः--- {अतु ८९]. 

५ अय॒ पित्राद्विवरणवाप्ता रुण्डोऽपिग्रहः शचिदद्रोही गैकाणो ब्र्ममूयाय, 
मवति ” इति जावाछिकरा आमनन्ति ! ५ अय परवरदेकशाटी [परिवृतो] सुण्ठोदर~ 
पल्यरष्यनि्यो भिततर्थेप्रमं भविगेदात्तायं प्रदकषिणेनाविनिकित्सन्पार्ववणिकयैपचर- - 
णममिशस्तपतितवर्ममयन्ोपशीती हौचनिष्ठः काममेकं षेणवं दण्डमाद्दौत " इति 
भैत्रायणीश्चालायामामनन्ति । “कन्पाकीषीनोचसद्गानं सयागिमो यथानातस्प- 
भरा त्था निप्पत्राः इति संयरवशरुतिः ! " गृहप्पो बरहा वानप्रस्मो [ना] 
टौपिका्ीनुदराग्नी स्रमारोष्येद्वाय्र च स्मुलाम्नो समातेषयदृपवीतं ममौ वाऽप्पु 
था विद्ञेत्. * इति दारुणीशुतिः । 

पयभोक्तान्यपि कमाणि परिहाय द्विनोत्तमः | 
आताज्ताने शमे च प्यद्वदाम्याते च यत्नवान् 1 
एतद मम्मप्ताफस्यं बाह्मणस्य विरेपतः । 
्रापयैवत्छृतद्टलो हि द्विजो मरति नान्यथा ॥ 
यदातु पिदितं तस्स्पातपर् वरण प्तनाननप् 1 
रैकरेण्ड सगृ उपवीत दिघरा त्यनेन् | 

दयादयः स्यृतयः उदारायीः ॥ 
दति एष्णयतुरषपौरिरीयारण्यकदशमपपारेः नाराथणीयापनामधेयुकागां 

साक्तिपामुपनिप्दि साप्य एशनसीतितमोऽनुयाकः ॥ ५९॥ 

भषायीतितमोऽनुषावःः + 

दन्पाप्दयैद ब्रघ्ने प्रत्यननरह ए्रायनत्वादिलापोः मन्वा एष शरो न तु पमी 
मुधरानमित्युखम् 1 रति निष्यते मस्तके वर्माण्यनुष्ोषननागरियेर्ता शद 
निष्पेतु तेत्व(दानिव्यवटारानं रीरिरानां सवेषां ायन्पलगुच्यमै | न हि 
यागस्य ययरपरिवाराद्भाऽति । अतो पतिननुधके पूषममेण योणिनोऽषयवा यक्ता 
द्रदरम्पलेनाऽधस्नायने-- 

स्तवै सिद्षां यदस्याऽऽ्मा यर्नभ्ानः शरदा 
पत्नी यरारमिष्यष्गे यदिमानि दर्विदुः , 

सिर ददं षः काय॒ मारं यनः पदप 
शषः मपिता दरिया वान्यो जराय छया 
वतनरष्वयुमनो वरस्ा धोत्रमीत्-+ ए 1 



{अरु ८० } सभाप्यो दशमपरपारक्ः । ९०५ 

तस्य पवोक्तस्य प्॑न्यिन पूपं विटपः पू्ोकिन प्रकारेण नहमणो महस स्षा- 
शतवत जीवन्मुक्तस्य पजन्धौ यो यज्ञोऽसि क्स्य यक्गस्य देरैन्धियादिप्नकषी य 
आत्मा सर एव यजप्रानप्तटश्चः, तप्य ॒स्वामित्वात् । या तु तदन्तःकरणे श्रद्धा सा 

पत्नी । यच शरं तदिध्मम् । एवमुरआदवयतानां वेयादिरूपत्योपचासे योननीयः 
यातु दूमः शपपिता प्वन्द्ियोपशमकारी निचवृततिविशेषलस्य दसिणारूपत्व- 
पुतरेयम | > 

जधनध्यालूवाकस्य द्वित्ीयमगिन योगिव्यवहारप्य ऽयोतिशोमावेयवनिःवस्पत्वं 
दक्ेयति-- ठ 

यावृवरधियेते सा दीक्षा यदश्नाति तद्धविर्यतिपरबति 
तदस्य सोपानं यद्रपते तदुपसदो यत्संचर॑तयुप- 

चिरचयुरिषते च स प्रवग्पौ यन्युखं॑तदादव- 
नीयो या व्यारहूतिराहुतिर्यदंस्य विक्ञानं चञ्जु- 
होति यत्सायं प्रातरत्ति तत्समिधं यसात्धे- 
दिनि< सायं च तानि सरवंनानि-, इति। 

यान्तं कां मोननमकृत्वा भ्रियते विदुषा धायते सा प्तिर्दी्षास्यपेप्कारसपा 1 
शवं भोजनादौ हविरादिरूपत्वमुकेयग् 1 

अथाघ्यनुवकिस्य वृतीयमगिन जीकनमुक्तस्य पंबन्धिनां काविशपाणां नानाविधः 
यगर्पत्यमाह-- ति 

ये अरोरत्रे ते ददपू्णमासौ येऽ्पमासाथ्र 
मारसधर ते चोतरमास्यानि य ऋतवस्ते पशुवन्धा 
ये सवत्सराध्रं परिवत्सराश्च तेऽदगणाः संैषेदं 
या एतत्सत्रं यन्मरणं तदवधथ॑ः--, इति । 

सं्रस्सराथ परिषत्सराथेतिचरराम्यामिदावत्सराटुवन्परेदतसाः पपृचोथनते । 
परमवाद्रिपु पिप्व्तषयमेकं भकं युगशन्दामिषेयं तक्िश्च पञ्चापि मेण 
पेव्परपरिवतपरेदावतपरानुषत्सरदरनपर्पंजञक। द ९्याः । 

तावच काठनिर्भये संमदकरिणोदाद्वम् -- 
'्बान्द्राणां प्रमवादीनां प्रदे पके युगे । 

संपरीदानिदिलेतच्छव्दपतीषठ वत्सराः" इति ॥ 
११४ 



९०६ परितरिसरेन सश्दीतः-- [ अतु° ८० } 

अल्गणा द्विरा्ादयः । स्ैवेदसं सध[स]दस्िणाकम् । अरैतच्छन्देन पक्ता. 
हारात्रादिपरिवरतरान्तप्तवकाटपतपु(मषएटचु)पटक्षिते योगिन अयुर्विवषयते । यदायुल- 
सतर्वत्वदषिणोेतं सत्रमियर्भः { 

अश्यानुवाकस्य भ्रतर्पभागेन सषेयन्ञासकं योगिन उपाप्तीनप्य क्मपुक्तिकषणं 
फठ्माह-- 

एतै जैरामरधमशनिोत्रस सतै य एवं बिदरातुदग- 
यंने मीय॑ते देवानानिव महिमान गत्वाऽऽदि- 
त्यस्य साज्यं गच्छत्यथ यो दं्िणे भमीय॑ते 
पिवरृणागरेव म॑दिमाने गत्वा चन्द्रम॑सः घायज्य^ 
सलोकतांमामोस्येतौ वै मूर्याचनुपसेर्हिमानैौं 
ह्मणो विद्रानभिज॑यति तस्पंद्रखमणो मदि- 
परर्नमरामोतति तस्पादरह्मणे। मद्िगानमर् इति ॥ 

हृति हृप्णयलुर्वदीयौत्तिरीयारण्यकदशमपपारके नारायणोपनिपय- 
शीतितमोऽदुवाकः ॥ ८० ।! 

जरामरणाकधिकतं यद्योगिचरितमस्ि तदितद्रेदोकातनिहेघ्ादिप्हघरसंवत्परपत्रा 
नतकर्म्वरूपमित्येवं यः पुमान्वदरातुपापीन उत्तरायणे म्रियते, प्र उपापरको दैवा 
नामिन््रादौनां मिमानमेशये प्राप्य वदृरमादिद्य|स्य] साज्यं प्रहवापर 
तदास्य वा यावनातारतम्येन मरामरेति । अय पू्वोक्वैवक्षण्येन य उपासको दक्षि 
णायते भ्रियते प्त उपराप्ठकः पितरृणामद्निप्वात्तादीनमिश््थे प्राप्य चन्द्रमस 
साटु्यं एरत्माशेति। स एवरेता स् एाचन्द्रपरणेमदिगनाव्नुमव्नाह्मण्च्यं(न) 
पुणवरदयरूपं हिरण्यगभे वि्लदयोकवात्िनामुपरेहिनागुपापोनोऽभिनयति हि. 
ण्यगर्भप्ता्षात्कारख्पं प्रोत । अत)स्मात्सासात्कारा[त]छोकवाद्नििहपतादृं 
हिरण्यगर्भे गत्वा तत्र ब्रह्मणो हिरण्थमरमस्य महिमानं अपरेति । 

तत्रोत्पतव्रल[तच)]षक्षात्कारस्तस्माञ््नानाद्रयोकषिनादादृष्यं तदयक्तानादिष्षणध्य 

ब्रह्मणो महिमानं मर्तं च प्राति ! ( जदृल्युपनिपदिति बाक्रयेन ययेोक्ततिधा- 
यास्मतनिपाद्कस्य अन्यस्य चोपप्हारः क्रिये ) 

* धटुभिदनन्तयेतोऽ्थिको शरन्य श्रमादात्पततिन. ॥ 

ड. रुवमनेन(न) १ 



[ अनु° <> ] सथाप्यो द्शाभप्रपटकः ! ९०७ 

अय मीमा्रा । वृतीयाध्याये वतीयपादे चिनितम्-- 

परियैका विभिन्ना ना तैत्तिरौयताण्डिनोः ॥ 
मरणावमृपवादिाम्पग्रेकेतनि मौय(गम्प्रे । 
वहूनां रूपमदेन [िचित्साम्यस्य बनात् । 
न िैवयं तैसतिरीये नदाविया्रकंनात् ॥ 

अ्िप्ैनतिरीये एरपविया-- "तवं विटपो यज्प्वाऽऽत्मा यजमानः इति ] 
तपा ताण्हिश्षातायापि श्रूपते--“ पुरूषो वाव यज्ञः ” इति । सेयमेकैव पुरुप. 
विया । यन्मरणं तद्वमुषो मरणमेवावमृय इत्युभयत्र मानधीश्रवणास्रातःत्वना- 
दीनां च समानत्वादिति प्रति व्रूमः । वेयक्चद्यस्य मूर्यासत्र मेदे उपटम्यते । तथा 
दिपो यो यत्तस्तध्य यन्नस्याऽऽत्मेति तैत्तिरीयके व्यधिकरणे प्य। । भन्य- 
याऽऽत्मा यजमान इति कथं [न) व्याहन्येत } त।ण्िनां तु पुरूपयत्तयोः सतमान- 

धिकरण्यं शरुतमिष्येको हष॑मेदः । आल्पयजमानाद्रिकं च प्र्ममचर श्रतं ताण्डिहा- 
खायां नोपढठम्यते । यज्ञ॒ ताण्डिनासुपडम्थते धरेधा पिमक्तस्याऽऽयुपः सवनचयत्व 
भिलादि न तस्किविदपि तैत्तिरीयके पड्यामः । अतो मरणावमृषत्ायसपततभ्येऽपि 
वहूनां स्पभेदानां विद्पानत्वदविययो्ेद एवोचितः । अपिच न तैत्तिरीयाणां 
कभेप्तापनत्वमुपटम्यते पिं तार् व्रसवियप्रहता । तध्येवं विहुपर इति व्रप्ममिद 
उत्कर्पणात् । तस्मान्न विचक्यशद्धायामप्यवफाशोऽस्ति । कममृिनन(श) तपिन्नतुवाके 
तक्लन्नानिततवानिमित्ताऽऽभिरितेलयदो पमतिमङटम् ॥ 

इति एप्णयनुरेदीय त्िरीयरिण्यकदशमप्रपाठकरे नाराचणीयापरनाप्रषेययुक्तायां 
सात्िवंयामुपनिपदि माप्येऽरीतितमोऽनु गरक: ॥ <० ॥ 

[# जभ्भक्षपमाशच्छते जातेदसते चतदस परक भृरपे 
` भूर्य कैमेकं पादि पादि चत्वारिं चत्वारि यद्छन्द॑सां दव 

नमो ब्रह॑ण करुते तपो ययां शृततस्यकनेकमणोरणीया तुः 
त्विस््त्सदसषी पै पदविध्शतिरादिल्यो चा एष आदिल 
यै तेज एकमेकं नि्नपतये जयोचिभ्छतिः सयोनातं प्रीणि 
वामदवाधिकमयेरियस्तसयुरुपाय दे द ईशानो नमो दिरिण्पवा- 
इव एङ्पेकगृत५ तत्वं दवे सर्वो वै चत्वारि कटुद्राय अणि 

च व सः 

+ एरयिदान्तेचो धरन्पो ज. पुर नाति + 



९०८ परिशिणेन संगृ्ीवः- { अनु° € 
~ ~ भ्य यूकद्ती दृष्ठ पाजोऽदिनिरापो वा इदस सवैमेकमे- 

कमापैः पुनन्तु चरसि मर्मच नयं ननोमितिं -चत्वायौर्यातर 
परचौजेऽपि दगरो्तमे चत्वारि धरणिघ्नीणि ब्रह्ममेतु. मां यासि 
व्रत्या दादश वरमेषयाऽ्या नं इमं श्रणहत्यां वकष 

मेधवा जल्ला देवाना॑मिदं रीप्दत्येकानवि्शतिरेकामेषि 
अतिया देवी मेषां १ इन्दरथत्वार चलावमा मेषा द मरि . 
मेधामेकसंपतु परं वातं माणमषुतस्याददरिस्शरैरमर मा चद 

` सृल्ो मा ने मदानतौ मा नंस्तोके मजापते स्वस्तिदा स्य॑म्यक 
येतत सदस दे सूये स्वारैकं देवङतस्यैक।दक॒ यरो देवाः 

कामोऽकार्पौन्पनयुरकापूद्धे दे तिखाञ्दयेमि गावः भियं भ॑जा; 

पृश तिटाः कृष्णा्ोरस्य श्रीः मज्ञा तु जतिवेद्ः सप्त॒ माण 

वाकत्वभिते(र उचत पुरुषं पश्च पृथिवीशब्देमनोवागच्प- 

क्ताऽऽतमाऽन्तरासा परमात्मा मे धूपेऽ्रमरय पश्चदाप्रये 
स्वादिवत्वारिष्यदों तद्रस नव॑ श्रद्धायां भागे निविएयधिर 
शत्रः श्रद्धायां द्गाद्चष्ठमात्रः पुर्पो द्रे बाय आसनौ वपः 
सुपर्णाः माणानां ग्रन्थिरसि द दे पोः सदरायैकं सपमे पु 
पिन मर पिट सतयं भौनापरस्तसयैवमेकैमेकयकीतिः ॥] 

ॐ सुह नाविवतु। सह नै! भुन । सद वीय करवापहे 
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विदिपूवहे ॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

दरिः #॥ 
~ इति कृप्णल््बदीपनत्तिरीयारण्यके परिविष्टदेन सशदीतो 

दृशषमः मपाठः समाप्रः ॥ २०! 



{भनु° ८० ] पभाष्पो द््ाममपारकः 1 ९०९ 

येद प्रकरोन तौ दा निवारयन् 1 
पमर्थाशचहे देयादवियातीर्थमहेश्वरः ॥ १ ॥ 

शति छृस्णयजुीयौत्तिरीपारण्यके परिरिश्वेन पगृ दश्षम- 
प्रपादकमाप्यं पमाम् ॥ १० ॥ 

समामिदं सपरिशिषटं साव्यं तैत्तिरयारण्यकमू । 


